
 

  

U S N E S E N Í  

Z 04. ZASEDÁNÍ RADY 

MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - 

- VRATISLAVICE N/N, 

KONANÉ  DNE 14. 02. 2018 

 
Usnesení č. 61/02/2018   
Rada Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje program 04. 
zasedání rady MO dne 14. 02. 2018.   
 
Usnesení č. 62/02/2018  
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání souhlasí se záměrem 
prodeje  p.p.č. 2197/1 o výměra 896 m2 (oddělené z p.p.č. 2197/1 o výměře 975 m2) a p.p.č. 2199/7 o 
výměře 4549 m2 (oddělené z p.p.č. 2199/1 o výměře 15163 m2) dle GP č. 3727-16110/2016 ze dne 
18.10.2016, při ul. Východní, v k.ú. Vratislavice nad Nisou, za minimální prodejní cenu 7 984 790,- Kč 
včetně DPH (základ daně 6 599 000,- Kč + 21% DPH 1 385 790,- Kč), formou výběrového řízení a 
ukládá TOM předložit majetkoprávní operaci k projednání radě města Liberec a zajistit zveřejnění na 
úřední desce. 
Z: TOM                                                                                                                                    T : 05/2018 
 
Usnesení č. 63/02/2018 
Rada Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou schvaluje zpracování kroniky za rok 2017 
kronikářkou Mgr. Ivou Pokornou dle předložené důvodové zprávy a ukládá vedoucí OKŠS zajistit ve 
spolupráci s kronikářkou čistopis tohoto znění kroniky. 
Z: OKŠS           T: 03/2018 
 
Usnesení č. 64/02/2018  
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou bere na vědomí žádost TO-DŽP o  
pokácení 1ks dubu a 1ks buku, nacházejících se na p.p.č. 3099, které jsou ve vlastnictví SML,  při 
ulici Nad Kyselkou v  k.ú. Vratislavice nad Nisou, schvaluje jejich pokácení v době vegetačního klidu 
dřevin a pověřuje starostu k podání žádosti o pokácení.  
Z: TO, starosta             T: 03/2018 
 
 
Usnesení č. 65/02/2018 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou bere na vědomí žádost TO-DŽP o  
pokácení 1ks jasanu ztepilého, 1ks javoru klene a zapojeného porostu do 40ti m2, nacházejících 
se na p.p.č. 2773, která je ve vlastnictví SML, při ulici Tanvaldská v  k.ú. Vratislavice nad Nisou, 
schvaluje jejich pokácení v době vegetačního klidu dřevin a pověřuje starostu k podání žádosti o 
pokácení.  
Z: TO, starosta             T: 03/2018 
 
Usnesení č. 66/02/2018 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou bere na vědomí žádost TO-DŽP o  
pokácení 5ks bříz bělokorých a 6ks javorů mléče a zapojeného porostu do 40ti m2, nacházejících 
se na p.p.č. 1921/2, která je ve vlastnictví SML, při ulici U Sila v  k.ú. Vratislavice nad Nisou, 
schvaluje jejich pokácení v době vegetačního klidu dřevin a pověřuje starostu k podání žádosti o 
pokácení.  
Z: TO, starosta             T: 03/2018 
 
Usnesení č. 67/02/2018 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou bere na vědomí žádost TO-DŽP o  
pokácení 7ks javorů mléče a 1ks břízy bělokoré, nacházejících se na p.p.č. 3, která je ve vlastnictví 
SML, na hřišti při ulici Dlouhomostecká v  k.ú. Vratislavice nad Nisou, schvaluje jejich pokácení 
v době vegetačního klidu dřevin a pověřuje starostu k podání žádosti o pokácení.  
Z: TO, starosta             T: 03/2018 
 
 



Usnesení č. 68/02/2018 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou bere na vědomí žádost TO-DŽP o  
pokácení 6ks topolů osik a vymýcení zapojeného porostu na p.p.č. 2696 a 2697 při komunikaci, 
pokácení 1ks smrku ztepilého na p.p.č. 2696 a úpravu zapojeného porostu na p.p.č. 2696 a 
2721/2,  které jsou ve vlastnictví SML, při ulici  Nad Školou v  k.ú. Vratislavice nad Nisou, 
schvaluje jejich pokácení a vymýcení zapojeného porostu o rozloze celkem 60 m2, v době 
vegetačního klidu dřevin a pověřuje starostu k podání žádosti o pokácení.  
Z: TO, starosta             T: 03/2018 
 
Usnesení č. 69/02/2018 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje podání žádostí o 
dotaci na Krajský úřad Libereckého kraje – 4.1 Program volnočasových aktivit – Dětský den a ukládá 
starostovi tuto žádost podepsat 
Z: starosta, KTD                  T: 03/2018 
         
Usnesení č. 70/02/2018 
Rada Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou po projednání bere na vědomí zápisy 

z jednání komisí rady. 

 
Usnesení č. 71/02/2018 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání mění usnesení a schvaluje:  
a)realizaci akce,, Velikonoční veselice“ dne 14.3. 2018 ve výši cca 8.000,- Kč,  
b)hudební produkci s dodavatelem Kantiléna Lomnice nad Popelkou, IČ: 11088281, ve výši 2000,-Kč 
a ukládá příslušnému odboru OKŠŠ ve spolupráci s touto komisí akci realizovat. 
Z: starosta, OKŠS                  T: 03/2018 
 
 
 
 
 
 
…………………………………..                                                                ………………………………… 
           Lukáš Pohanka                                                                                   Ing. Jiří Mejsnar 
                starosta                                                                                             místostarosta 
 


