
 

  

U S N E S E N Í  

Z 11. ZASEDÁNÍ RADY 

MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - 

- VRATISLAVICE N/N, 

KONANÉ  DNE 19. 06. 2017 

 

Usnesení č. 310/06/2017   
Rada Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje program 11. 
zasedání rady MO dne 19. 06. 2017.   
 
Usnesení č. 311/06/2017  
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání :  
1) bere na vědomí ukončení  Smlouvy o výpůjčce č.j. 007 na výpůjčku p.p.č. 238 s panem  Zdeňkem 
Kuňákem, Liberecká 580, 463 31 Chrastava, výpovědí k 14.7.2017 
2) schvaluje záměr výpůjčky p.p.č. 238 v k.ú. Vratislavice nad Nisou a ukládá TOM zajistit zveřejnění.  
Z: TOM   T : 07/2017 
 
Usnesení č. 312/06/2017  
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje zřízení služebnosti 
inženýrské sítě zakládající právo umístit, zřídit, provozovat, opravovat, činit údržbu, úpravu, obnovu a 
výměnu součásti distribuční soustavy (zemní kabelové vedení NN),  vstupu a vjezdu pro její 
provozování a udržování na p.p.č. 590 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, pro ČEZ 
Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín 4, IČ 247 29 035 za cenu 20.788,-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: 08/2017 
 
Usnesení č.  313/06/2017  
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje zřízení služebnosti 
inženýrských sítí zakládající právo vedení vodovodního a kanalizačního řadu,  vstupu a vjezdu pro 
jejich provozování a udržování na p.p.č. 565/9 v k.ú. Vratislavice nad Nisou ve vlastnictví manželů 
Jana a Hany Audyových, Nad Strání 1647, 463 11 Liberec 30,  pro spol. Severočeská vodárenská 
společnost a.s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice, IČ 490 99 469 (investor statutární město Liberec, 
nám. Dr.E. Beneše 1, Liberec, IČ 00262978), na dobu životnosti příslušných inženýrských sítí, tj. na 
dobu, po kterou jsou inženýrské sítě schopny plnit svoji funkci jako celek a za cenu 2.800,-Kč, a 
ukládá starostovi projednat tuto majetkoprávní operaci v následných orgánech. 
 Z: starosta                          T: 08/2017 
 
Usnesení č.  314/06/2017  
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje zřízení služebnosti 
inženýrské sítě zakládající právo vedení přípojky splaškové kanalizace, vstupu a vjezdu pro její 
provozování a udržování na p.p.č. 1160/4 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. 1160/33 v k.ú Vratislavice nad Nisou, jehož vlastníky jsou v současné době 
občané  za předpokládanou cenu 1.000,-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: 08/2017 
 
Usnesení č.  315/06/2017  
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. 2929/1 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. 
735 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: 08/2017 
 
Usnesení č.  316/06/2017  
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání:  
a) ruší usnesení č. 150/03/2014 ze dne 3.3.2014  
b) schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě zakládající právo zřídit a provozovat plynárenské 
zařízení – STL plynovod, a právo vstupu a vjezdu v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, 
opravami, provozováním a odstraněním plynárenského zařízení na p.p.č. 1473 v k.ú. Vratislavice nad 
Nisou na dobu životnosti plynárenského zařízení, tj. na dobu, po kterou je plynárenské zařízení 
schopno plnit svoji funkci jako celek, pro GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Ústí nad Labem, IČ 272 
95 567 (investor Bytové družstvo Pobočná, Jánská 864/4, Liberec III, IČ 04632427) za podmínky 
úhrady předpokládané ceny ve výši 10.000,-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: 08/2017 
 
Usnesení č.  317/06/2017  
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání:  
1) ruší usnesení č. 45/02/2016 ze dne 5.2.2016 
2) schvaluje zřízení služebnosti inženýrských sítí zakládající právo vedení kanalizační a vodovodní 
přípojky, vstupu a vjezdu pro jejich provozování a udržování na p.p.č. 422/1, 422/2 a 590 v k.ú. 
Vratislavice nad Nisou, na dobu životnosti příslušných inženýrských sítí, tj. na dobu, po kterou jsou 
inženýrské sítě schopny plnit svoji funkci jako celek, ve prospěch pozemků p.č. 1158 a p.č. 1159 v k.ú 
Vesec u Liberce, jejichž vlastníkem je v současné době občan, za cenu 16.716,-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 : 08/2017 
 
Usnesení č.  318/06/2017  
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání:  
1) ruší usnesení č. 46/02/2016 ze dne 5.2.2016 
2) schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě zakládající právo vedení kanalizační přípojky, vstupu 
a vjezdu pro její provozování a udržování na p.p.č. 422/1, 422/2 a 590 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. 1162 a pozemku p.č. 1161, jehož součástí je rodinný 
dům č.p. 398, v k.ú Vesec u Liberce, jejichž vlastníkem jsou v současné době občané za cenu 9.256,-
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 : 08/2017 
 
Usnesení č.  319/06/2017  
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje vyřazení a likvidaci 
opotřebeného majetku MOV v navrženém rozsahu dle přílohy k 15.06.2017 a ukládá vedoucímu TS 
zajistit fyzickou likvidaci tohoto majetku.  
Z: EO               T: 07/2017 
 
Usnesení č.  320/06/2017  
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 dodávky 
„Dodávka dodávkového vozidla na přepravu osob pro MO Liberec – Vratislavice n.N.“, schvaluje 
cenovou nabídku společnosti Auto KP Plus, s r.o., se sídlem Doubská 525, 463 13 Liberec 23, IČ:  
25419226, ve výši 726.859,- Kč bez DPH, ukládá starostovi podepsat rozhodnutí o výběru 
nejvhodnější nabídky se společností Auto KP Plus, s r.o., Doubská 525, 463 13 Liberec 23, IČ: 
25419226, a příslušnou kupní smlouvu. 
Z: starosta, TO                            T: 06/2017 
 
 
 



Usnesení č. 321/06/2017 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání bere na vědomí předložené 
cenové nabídky na realizaci „Střední opravy vozidla Multicar LIB 4760 pro TS Liberec 30“, schvaluje 
cenovou nabídku společnosti LUFRA s.r.o., se sídlem Otovická 134/102, 193 00 Praha 9, IČ: 
26131854 ve výši 485.000,- Kč bez DPH, ukládá starostovi podepsat příslušnou smlouvu a ukládá TO 
zajistit realizaci opravy. 
Z: starosta, TO                           T:06/2017 
 
 
Usnesení č.  322/06/2017  
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje Dodatek č. 1 ke 
smlouvě o dílo č. 33/2017/01 se společností BREX spol. s r.o. se sídlem Hodkovická 135, 463 12 
Liberec 23, IČ: 40232549, stavby „Mateřská škola Nová Ruda / Vratislavice n.N.“ na přerušení 
stavebních prací z důvodu odstřelu skalního podloží v místě stavby a ukládá starostovi podepsat 
příslušný dodatek. 
Z: starosta, TO                            T: 06/2017 
 
Usnesení č.  323/06/2017  
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 
„Park Nové Vratislavice, Liberec 30“, ukládá starostovi podepsat dokumenty veřejné zakázky a 
ukládá TO zajistit realizaci výběrového řízení na dodavatele. 
Z: starosta, TO                            T: 06/2017 
 
Usnesení č. 324/06/2017  
Rada Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou po projednání bere na vědomí zápisy 
z jednání komisí rady. 
 
Usnesení č.  325/06/2017  
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání bere na vědomí návrh 
Komise komunitního plánování a  schvaluje realizaci akce,, Opékání buřtů“ dne 14.9.2017 
předpokládaný náklad cca 2.000,- Kč  a ukládá příslušnému odboru OKŠŠ ve spolupráci s touto 
komisí akci realizovat. 
 
Usnesení č.  326/06/2017  
Rada Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje Směrnici rady 
městského obvodu č. 10 na provoz a údržbu dětských hřišť a venkovních fitness prvků Úřadu 
městského obvodu Liberec- Vratislavice nad Nisou a ukládá tajemníkovi směrnici vydat 
Z: Tajemník                T:07/2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
…………………………………..                                                                ………………………………… 
           Lukáš Pohanka                                                                                   Ing. Jiří Mejsnar 
                starosta                                                                                             místostarosta 
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