
 

  

U S N E S E N Í  

Z 10. ZASEDÁNÍ RADY 

MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - 

- VRATISLAVICE N/N, 

KONANÉ  DNE 07. 06. 2017 

 

Usnesení č. 272/06/2017   
Rada Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje program 10. 
zasedání rady MO dne 07. 06. 2017.   
 
Usnesení č. 273/06/2017  
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání souhlasí se záměrem 
prodeje  p.p.č. 1138/3 o výměře 324 m2, při ul. Kořenovská, v k.ú. Vratislavice nad Nisou, za minimální 
prodejní cenu 166.000,- Kč, formou výběrového řízení s právem přednosti vlastníků sousedních 
pozemků a ukládá TOM předložit majetkoprávní operaci k projednání radě města Liberec a zajistit 
zveřejnění na úřední desce.  
Z: TOM                   T : 08/2017 
 
Usnesení č. 274/06/2017  
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání souhlasí se záměrem 
prodeje  p.p.č. 2055/1, o výměře 25 364 m2, při ul. Sladovnická a Donská, v k.ú. Vratislavice nad 
Nisou za minimální prodejní cenu 33 456 500,- Kč včetně DPH (základ daně 27 650 000,- Kč + 21% 
DPH 5 806 500,- Kč), formou veřejné soutěže a ukládá TOM předložit majetkoprávní operaci k 
projednání radě města Liberec a zajistit zveřejnění na úřední desce. 
Z: TOM               T : 09/2017 
 
Usnesení č.  275/06/2017  
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání souhlasí se záměrem prodeje  

p.p.č. 2080, o výměře 1125 m2 a p.p.č. 2081, o výměře 910 m2, při ul. Sladovnická a Donská, v k.ú. 

Vratislavice nad Nisou za minimální prodejní cenu 3 061 300,- Kč včetně DPH (základ daně 2 530 000,- 

Kč + 21% DPH 531 300,- Kč), formou veřejné soutěže a ukládá TOM předložit majetkoprávní operaci 

k projednání radě města Liberec a zajistit zveřejnění na úřední desce                                                                       

Z: TOM                                                                                                                                      T : 09/2017 

Usnesení č.  276/06/2017  
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání souhlasí se záměrem prodeje  

p.p.č. 2075/1, o výměře 2972 m2, oddělené z p.p.č. 2075/1 dle GP č. 3513-194/2014, při ul. Tanvaldská 

a Donská, v k.ú. Vratislavice nad Nisou za minimální prodejní cenu 3 927 660,- Kč včetně DPH (základ 

daně 3 246 000,- Kč + 21% DPH 681 660,- Kč), formou veřejné soutěže a ukládá TOM předložit 

majetkoprávní operaci k projednání radě města Liberec a zajistit zveřejnění na úřední desce.                   

Z: TOM                                                                                                                                      T : 09/2017 

Usnesení č.  277/06/2017  
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání výzvy společnosti NOVÁ 
RUDA s.r.o., IČ: 286 77 684, k vydání bezdůvodného obohacení a úhradě vzniklé škody, doručené 
dne 30.6.2015: 
1. ruší své usnesení č. 556/11/2015 ze dne 2.11.2015, 
2. ukládá starostovi nechat zpracovat znalecký posudek, k posouzení oprávněnosti vznesených 
nároků, u společnosti 1.znalecká a.s., sídlem Mozartova  679/21, Liberec, IČ  25488350. 
Z: starosta, TOM                               T:12/2017 
 
Usnesení č.  278/06/2017  
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje pronájem p.p.č. 
2196/2 a části p.p.č. 2199/1 v  k.ú. Vratislavice nad Nisou o celkové výměře 835 m2, účel : pozemky 
nezastavěné – plocha pro zařízení staveniště pro stavbu „ Centrum bydlení pro seniory Liberec“, na 
dobu určitou od 1.7.2017 do 29.7.2017 a za roční nájemné ve výši 58.450,-Kč pro spol. Skanska a.s., 



Křižíkova 682/34a, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ 262 71 303 a ukládá TOM zajistit uzavření nájemní 
smlouvy. 
Z: TOM                             T : 06/2017 
 
Usnesení č.  279/06/2017  
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje záměr pronájmu 
p.p.č. 2196/2 a části p.p.č. 2199/1 v  k.ú. Vratislavice nad Nisou a ukládá TOM zajistit zveřejnění.  
Z: TOM                             T : 06/2017 
 
Usnesení č.  280/06/2017  
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje záměr pachtu části 
p.p.č. 2580 v  k.ú. Vratislavice nad Nisou a ukládá TOM zajistit zveřejnění.  
Z: TOM                                                                                                                         T : 06/2017 
 
Usnesení č.  281/06/2017  
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje záměr 
zemědělského pachtu p.p.č. 2927/3 v  k.ú. Vratislavice nad Nisou a ukládá TOM zajistit zveřejnění.  
Z: TOM                              T: 06/2017 
 
Usnesení č.  282/06/2017  
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou  po projednání :  
1) bere na vědomí informace TOM o výsledku zveřejnění záměru pronájmu prostoru sloužícího 
podnikání, jednotky č. 1400/202 v bytovém domě č.p. 1400, Liberec XXX-Vratislavice nad Nisou, 
stojícím na p.p.č. 1257 v k.ú Vratislavice nad Nisou  
2) schvaluje záměr pronájmu prostoru sloužícího podnikání, jednotky č. 1400/202, v bytovém domě 
č.p. 1400, Liberec XXX-Vratislavice nad Nisou, stojícím na p.p.č. 1257 v k.ú Vratislavice nad Nisou, o 
výměře 21 m2, minim. výše nájemného :  300,-Kč/m2/rok (obchody), 200,-Kč/m2/rok (služby a sklady) a 
ukládá TOM zajistit zveřejnění.  
Z:TOM                                                    T: 06/2017 
 
Usnesení č.  283/06/2017  
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje záměr připojení 
p.p.č. 2549/3 ke komunikaci na p.p.č. 2133/1 v ul. Východní dle předloženého zákresu pro občany za 
podmínek stanovených technickým odborem. 
Z:TOM                T : 06/2017 
 
Usnesení č.  284/06/2017  
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje zřízení služebnosti 
inženýrské sítě zakládající právo vedení kanalizační přípojky, vstupu a vjezdu pro její provozování a 
udržování na p.p.č. 14 v k.ú. Vratislavice nad Nisou na dobu životnosti příslušné inženýrské sítě, tj. na 
dobu, po kterou je inženýrská síť schopna plnit svoji funkci jako celek, ve prospěch pozemku p.č. 974 
a pozemku p.č. 973, jehož součástí je stavba č.p. 657, k.ú Vratislavice nad Nisou, jejichž vlastníkem 
jsou v současné době občané, za předpokládanou cenu 14.200,-Kč, ke které bude připočítána daň 
z přidané hodnoty v platné zákonné výši, a ukládá starostovi projednat tuto majetkoprávní operaci 
v následných orgánech. 
Z: starosta                       T : 07/2017 
 
Usnesení č.  285/06/2017  
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje zřízení služebnosti 
inženýrské sítě zakládající právo vedení vodovodní přípojky, vstupu a vjezdu pro její provozování a 
udržování na p.p.č. 2133/1 v k.ú. Vratislavice nad Nisou, na dobu životnosti příslušné inženýrské sítě, 
tj. na dobu, po kterou je inženýrská síť schopna plnit svoji funkci jako celek, ve prospěch pozemku p.č. 
2549/3 v k.ú Vratislavice nad Nisou, jehož vlastníkem jsou  v současné době občané, za 
předpokládanou cenu 5.000,-Kč, ke které bude připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné 
výši, a ukládá starostovi projednat tuto majetkoprávní operaci v následných orgánech. 
Z: starosta                            T: 07/2017 
 
 
Usnesení č.  286/06/2017  
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje zřízení služebnosti 



inženýrské sítě zakládající právo vedení plynovodní přípojky, vstupu a vjezdu pro její provozování a 
udržování na p.p.č. 2133/1 v k.ú. Vratislavice nad Nisou, na dobu životnosti příslušné inženýrské sítě, 
tj. na dobu, po kterou je inženýrská síť schopna plnit svoji funkci jako celek, ve prospěch pozemku p.č. 
2549/3 v k.ú Vratislavice nad Nisou, jehož vlastníkem jsou  v současné době občané, za 
předpokládanou cenu 5.000,-Kč, ke které bude připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné 
výši, a ukládá starostovi projednat tuto majetkoprávní operaci v následných orgánech. 
Z: starosta                           T: 07/2017 
 
Usnesení č.  287/06/2017  
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání  schvaluje dohodu o užívání 
prostor v sokolovně Vratislavice s ŠERM Liberec, z. s. se sídlem Gagarinova 793/5, 46007, Liberec 6, 
IČ 22715436 za zvýhodněnou cenu velký sál 290 Kč vč DPH/hodinu a zrcadlový sál 200 Kč vč. 
DPH/hodinu na dobu určitou od 1. 7. 2017 do 31. 8. 2018 a ukládá starostovi tuto dohodu podepsat.  
Z: OKŠS                                                                                                                               T: 06/2017 
 
Usnesení č.  288/06/2017  
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání  schvaluje doplnění 
stávajícího ceníku Sportovního areálu Na Rozcestí o položku zvýhodněné ceny za pronájem umělé 
plochy – permanentní vstupenka 1.800 Kč/10 vstupů a ukládá vedoucí OKŠS tuto změnu zapracovat 
do ceníku areálu.   
Z: OKŠS                                                                                                                               T: 06/2017 
 
Usnesení č.  289/06/2017  
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje žádost ředitele 
ZÁKLADNÍ ŠKOLY LIBEREC – VRATISLAVICE NAD NISOU, příspěvková organizace, Nad Školou 
278, Liberec 30, 463 11 Mgr. Libora Rygála o souhlas s čerpáním schváleného rozpočtu na stavební 
úpravy v budově školy v prostorech odloučeného pracoviště mateřské školy na nové školní třídy a 
dále na čerpání rozpočtu spojeného s renovací parketových podlah dle důvodové zprávy. 
Z: OKŠS                                                                                                                               T: 06/2017 
 
Usnesení č.  290/06/2017  
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání souhlasí s 
a) dotačním programem na podporu aktivit v oblasti sportu a tělovýchovy ze Sportovního fondu 
Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou včetně přílohy, formuláře „Žádost o poskytnutí 
dotace ze Sportovního fondu MO Liberec – Vratislavice n. N.“ 
b)  zněním vzoru smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ze Sportovního fondu MO 
a ukládá starostovi předložit tento materiál k projednání zastupitelstvu MO. 
Z: OKŠS, starosta                                                                                                                    T: 06/2017 
 
Usnesení č.  291/06/2017  
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání souhlasí přidělení dotace TJ 
Jiskra, Vratislavice nad Nisou, spolek – částka schválené dotace: 125.000,-Kč; podpořená cílová 
skupina: děti a mládež do 18 let; na provozní (běžné) výdaje pro cílovou skupinu, dotaci nelze použít 
na druhy výdajů vymezené v čl. III odst.1 smlouvy o poskytnutí dotace a ukládá předložit starostovi 
tento materiál do ZMO. 
Z: EO                T:06/2017 
 
Usnesení č.  292/06/2017  
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání: 

a) souhlasí s předloženým návrhem na 3. rozpočtové opatření roku 2017;  
b) souhlasí s upraveným rozpočtem na rok 2017 v tomto členění:  

 Schválený rozpočet Stav po 3.RO 

Tř.1 - Příjmy daňové 84 452 000 87 102 000,00 

Tř.2 - Příjmy nedaňové 4 961 000 5 811 000,00 

Tř.3 - Příjmy kapitálové 38 500 000 40 400 000,00 

Tř.4 - Přijaté transfery a dotace 1 323 000 18 906 825,80 

Příjmy celkem 129 236 000 152 219 825,80 

Tř.5 - Výdaje běžné 91 110 680 108 947 337,80 

Tř.6 - Výdaje kapitálové 41 050 000 105 015 660,00 

Výdaje celkem 132 160 680 213 962 997,80 



Financování – úvěr ZŠ 0 30 000 000,00 

Financování – zapojený zůstatek BÚ 2 924 680 31 743 172,00 

a ukládá starostovi tento materiál projednat v následných orgánech  
 Z: EO                                      T: 06/2017 
 
Usnesení č.  293/06/2017  
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání bere na vědomí protokol o 
otevírání obálek s nabídkami, posouzení kvalifikace, posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou 
zakázku malého rozsahu ve smyslu zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek na stavební 
práce „Křižovatka ulic Donská – Sladovnická a Parkoviště u SUŠ – Vratislavice n.N.“, schvaluje  
cenovou nabídku společnosti EUROVIA CS a.s., se sídlem Národní 138/10, 110 00 Praha 1 – Nové 
Město, odštěpný závod oblast Čechy, závod Liberec, Londýnská 564, 460 01 Liberec 1, IČ: 45274924, 
ve výši 1.727.000,- Kč bez DPH, ukládá starostovi podepsat příslušnou smlouvu o dílo se společností 
EUROVIA CS a.s., Národní 138/10, 110 00 Praha 1 – Nové Město, odštěpný závod oblast Čechy, 
závod Liberec, Londýnská 564, 460 01 Liberec 1, IČ: 45274924 a Rozhodnutí o výběru nejvhodnější 
nabídky a ukládá TO zajistit realizaci veřejné zakázky. 
Z: starosta, TO                            T: 06/2017 
 
Usnesení č. 294/06/2017 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání bere na vědomí protokol o 
otevírání obálek s nabídkami, posouzení kvalifikace, posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou 
zakázku malého rozsahu, dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek na „Dodávka a 
montáž technologického zařízení na regulaci napětí a snížení nákladů dodávek elektrické energie 
včetně montáže a uvedení do provozu – odběrné místo :Vratislavice nad Nisou“, schvaluje cenovou 
nabídku společnosti Techproduct Services s.r.o., se sídlem Revoluční 655/1, 110 00 Praha 1, IČ: 
05126070, dle důvodové zprávy, ukládá starostovi podepsat rozhodnutí o výběru nejvhodnější 
nabídky se společností Techproduct Services s.r.o., Revoluční 655/1, 110 00 Praha 1, IČ: 05126070 a 
příslušnou smlouvu o dílo a ukládá TO zajistit realizaci veřejné zakázky. 
Z: starosta, TO                             T: 06/2017 
 
Usnesení č. 295/06/2017 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání bere na vědomí předložené 
cenové nabídky na dodavatele akce „Dětské hřiště při ul. Náhorní, Liberec 30“, schvaluje cenovou 
nabídku společnosti Hřiště hrou spol. s r.o., se sídlem Sobotecká 810, 511 01 Turnov, IČ: 03673073, 
dle důvodové zprávy, ukládá starostovi podepsat příslušnou smlouvu o dílo se společností Hřiště hrou 
spol. s r.o., Sobotecká 810, 511 01 Turnov, IČ: 03673073 a ukládá TO zajistit realizaci rekonstrukce 
dětského hřiště. 
Z: starosta, TO                                       T: 06/2017 
 
Usnesení č. 296/06/2017 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje výzvu a zadávací 

dokumentaci na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce, zadávanou ve zjednodušeném 

podlimitním řízení dle § 53, zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění 

„Navýšení kapacity Základní školy, Liberec – Vratislavice nad Nisou“, ukládá starostovi podepsat 

dokumenty veřejné zakázky a ukládá TO zajistit realizaci výběrového řízení na dodavatele.                

Z: starosta, TO                           T: 06/2017 

Usnesení č. 297/06/2017 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje výzvu a zadávací 
dokumentaci na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce, zadávanou ve zjednodušeném 
podlimitním řízení dle § 53, zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění 
„Navýšení kapacity mateřské školy Lísteček ve Vratislavicích nad Nisou“, ukládá starostovi podepsat 
dokumenty veřejné zakázky a ukládá TO zajistit realizaci výběrového řízení na dodavatele. 
Z: starosta, TO                            T: 06/2017 
 
Usnesení č. 298/06/2017 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje Dodatek č. 

Dodatek č. 001 smlouvy OSOBS č.16_SOBS01_4121249713 se společností ČEZ Distribuce a.s., se 

sídlem Teplická 874/8, 405 02, Děčín IV – Podmokly, IČ: 24729035 v rámci projektu „Park Nové 



Vratislavice“ na p.p.č. 2199/1 a ukládá starostovi podepsat příslušný dodatek.                                                

Z: starosta, TO                            T: 06/2017 

Usnesení č. 299/06/2017 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání bere na vědomí 
Vyhodnocení zimní údržby silnic na rok 2016 – 2017 a ukládá starostovi předložit tento materiál na 
zasedání ZMO k projednání. 
Z: starosta, TO                            T: 06/2017 

Usnesení č. 300/06/2017  
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje výzvu k podání 

nabídky a zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku malého rozsahu „Správa a údržba veřejného 

osvětlení v k.ú. Vratislavice n.N.“, ukládá starostovi podepsat dokumenty veřejné zakázky a ukládá 

TO zajistit realizaci výběrového řízení na dodavatele.                                                                              

Z: starosta, TO                            T: 06/2017 

Usnesení č. 301/06/2017                       

Rada Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje žádost ředitele 

Střední umělecké školy s.r.o., Sladovnická 309, 463 11 Liberec 30, IČ: 25019660 o na realizaci 

nutných oprav v objektu školy v rámci nepeněžního plnění ve výši 30.000,- Kč bez DPH.                    

Z: TO                  T: 06/2017 

Usnesení č. 302/06/2017 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání bere na vědomí Obsahový 

plán činnosti rady MO a zastupitelstva MO na II. pololetí 2017 a ukládá starostovi předložit tento 

materiál na jednání zastupitelstva MO.                                                                                                                    

Z: starosta                            T: 06/2017 

Usnesení č. 303/06/2017 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje návrh programu 
jednání 3. ZMO dne 21. 06. 2017.      

 
1. Zahájení 
2. Jmenování zapisovatelky a jmenování ověřovatelů zápisu 
3. Schválení programu 
4. Diskuse občanů 
5. Informace finančního výboru 
6. 3. rozpočtové opatření roku 2017 
7. Závěrečný účet roku 2016 
8. Poskytnutí dotace z rozpočtu na rok 2017 – TJ Jiskra 
9. Dotační výzva Sportovního fondu MO  
10. Prodej pozemků - p.p.č. 3377/3. 3377/4, 3377/5                                                                                         
11. Vyhodnocení zimní údržby 2016 – 2017  
12. Obsahový plán RMO a ZMO na II. pololetí 2017 
13. Obecně závazná vyhláška pravidla pro pohyb psů 
14. Informace kontrolního výboru  
15. Vyřízení námětů a připomínek zastupitelů z 2. ZMO ze dne 19.04.2017 
16. Informace starosty  
17. Podněty a připomínky zastupitelů 

 

Usnesení č. 304/06/2017 
Rada Městského obvodu  Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání bere na vědomí vyřízení 
námětů a připomínek zastupitelů MO Liberec - Vratislavice nad Nisou z 2. zasedání ZMO  dne 19.04. 
2017 a ukládá starostovi předložit tento materiál na jednání zastupitelstva MO. 
Z:starosta                                                                                                                                  T: 06/2017 
 
Usnesení č. 305/06/2017 
Rada Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou po projednání bere na vědomí zápisy 
z jednání komisí rady. 
 



Usnesení č. 306/06/2017 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání bere na vědomí návrh 
OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC, kterou se mění Obecně 
závazná vyhláška statutárního města Liberec č. 4/2009, kterou se upravují pravidla pro pohyb psů na 
veřejném prostranství a vymezují prostory pro volné pobíhání psů a ukládá starostovi předložit 
k projednání zastupitelstvu MO. 
Z: starosta                    T: 06/2017 
 
Usnesení č. 307/06/2017 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání bere na vědomí výsledky 
poptávkového řízení v rámci VZMR „Zajišťování činností na úseku požární ochrany a bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci pro Městský obvod Liberec – Vratislavice nad Nisou a jím zřízené příspěvkové 
organizace“, schvaluje nabídku společnosti SAFETY PRO s.r.o., IČ: 28571690, se sídlem Přerovská 
434/60, 779 00 Olomouc, schvaluje uzavření dohod o zajištění BOZP+PO s příspěvkovými 
organizacemi MO Vratislavice a ukládá starostovi podepsat příslušné dokumenty. 
Z: starosta                T: 6/2017 
 
Usnesení č. 308/06/2017 
Rada Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou po projednání bere na vědomí sanitární 
den budovy Úřadu městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou připadající na pátek 
07.07.2017 a ukládá tajemníkovi informovat veřejnost a zaměstnance o přijatém usnesení  
Z: tajemník                T:07/2017 

Usnesení č. 309/06/2017 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání bere na vědomí informace 
starosty ze 10. jednání ze dne 07.06.2017.  
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