
 

  

U S N E S E N Í  

Z 12. ZASEDÁNÍ RADY 

MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - 

- VRATISLAVICE N/N, 

KONANÉ  DNE 28. 08. 2017 

 

Usnesení č. 339/08/2017   
Rada Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje program 12. 
zasedání rady MO dne 28. 08. 2017.   
 
Usnesení č. 340/08/2017  
Rada Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou po projednání bere na vědomí informaci o 
plnění usnesení. 
 
Usnesení č. 341/08/2017  
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání: 
1. bere na vědomí změnu názvu a sídla nájemce ze Zájmového sdružení koupaliště, Winterova 
28/493, 460 01 Liberec II, IČ, 46744339 na Koupaliště Sluníčko, z.s., Myslivecká 309/8, 460 07 
Liberec III, IČ 46744339, zastoupené předsedou spolku panem Petrem Poldou, 
2. schvaluje pronájem areálu koupaliště Sluníčko, při ul. Dřevařská, v k.ú. Vratislavice nad Nisou, na 
p.p.č. 1188; p.p.č. 1189 včetně domu č.p. 308, jenž je součástí p.p.č. 1189; p.p.č. 1190/1; p.p.č. 
1190/2; p.p.č. 1191/1; p.p.č. 1191/2; p.p.č. 1191/3; p.p.č. 1191/4; p.p.č. 1195 o celkové výměře 13.296 
m2, za účelem provozu koupaliště včetně provozování pohostinské činnosti a pořádání sportovních a 
kulturních akcí, s účinností od 1.5.2018 na dobu určitou 5 let, do 30.4.2023, za cenu 1000,- Kč/1rok 
pro Koupaliště Sluníčko, z.s., Myslivecká 309/8, 460 07 Liberec III, IČ 46744339 a ukládá TOM zajistit 
uzavření nájemní smlouvy. 
Z: TOM      T: 09/2017 
 
Usnesení č.  342/08/2017  
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání ruší zveřejněnou veřejnou 
soutěž ve věci záměru 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.  
Z: TOM                  T : 09/2017 
 
Usnesení č.  343/08/2017  
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání souhlasí s prodejem p.p.č. 
1138/3 o výměře 324 m2, při ul. Kořenovská, v k.ú. Vratislavice nad Nisou občanům za kupní cenu 
166.000,- Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu do 45 dnů ode dne schválení 
majetkoprávní operace Zastupitelstvem města Liberec a ukládá starostovi projednat majetkoprávní 
operaci v zastupitelstvu MO. 
Z: TOM                                 T: 09/2017 
 
Usnesení č.  344/08/2017  
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání souhlasí s prodejem p.p.č. 
386/3 o výměře 34 m2, oddělené z p.p.č. 386/1 dle GP č. 3786-17/2017, při ul. Zapadlá, v k.ú. 
Vratislavice nad Nisou, občanu za kupní cenu 25.000,- Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, 
termín podpisu do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace Zastupitelstvem města Liberec a 
ukládá starostovi projednat majetkoprávní operaci v zastupitelstvu MO. 
Z: TOM                                 T: 09/2017 
                                                                                                      
Usnesení č.  345/08/2017  
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání souhlasí s prodejem p.p.č. 
1315/2 o výměře 18 m2, oddělené z p.p.č. 1315/2 dle GP č. 3809-119/2017, při ul. Nad Školou, v k.ú. 
Vratislavice nad Nisou, společnosti SQC Vratislavice s.r.o., IČ 25429311, Zámecký Vrch 1170, 463 11 
Liberec XXX, za kupní cenu 12.000,- Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu do 



45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace Zastupitelstvem města Liberec a ukládá starostovi 
projednat majetkoprávní operaci v zastupitelstvu MO. 
Z: TOM                                T : 09/2017 
 
Usnesení č.  346/08/2017  
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání souhlasí s prodejem p.p.č. 
1315/3 o výměře 12 m2, oddělené z p.p.č. 1315/2 dle GP č. 3809-119/2017, při ul. Nad Školou, v k.ú. 
Vratislavice nad Nisou, občanům za kupní cenu 8.000,- Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, 
termín podpisu do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace Zastupitelstvem města Liberec a 
ukládá starostovi projednat majetkoprávní operaci v zastupitelstvu MO. 
Z: TOM                                 T: 09/2017 
 
Usnesení č.  347/08/2017  
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání souhlasí s prodejem p.p.č. 
1315/4 o výměře 13 m2, oddělené z p.p.č. 1315/2 dle GP č. 3809-119/2017, při ul. Nad Školou, v k.ú. 
Vratislavice nad Nisou, občanům za kupní cenu 9.000,- Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, 
termín podpisu do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace Zastupitelstvem města Liberec a 
ukládá starostovi projednat majetkoprávní operaci v zastupitelstvu MO. 
Z: TOM                                 T: 09/2017 
 
Usnesení č.  348/08/2017  
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání souhlasí s prodejem p.p.č. 
1315/5 o výměře 14 m2, oddělené z p.p.č. 1315/2 dle GP č. 3809-119/2017, při ul. Nad Školou, v k.ú. 
Vratislavice nad Nisou, občanu za kupní cenu 10.000,- Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, 
termín podpisu do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace Zastupitelstvem města Liberec a 
ukládá starostovi projednat majetkoprávní operaci v zastupitelstvu MO. 
Z: TOM                                 T: 09/2017 
 
Usnesení č.  349/08/2017  
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání souhlasí s přijetím daru  
p.p.č. 2150/2, oddělené z p.p.č. 2150 dle GP č. 3839-206/2017, při ul. Kozácká, v k.ú. Vratislavice nad 
Nisou z vlastnictví Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, 460 01 Liberec IV, IČ 70891508, ve správě 
příspěvkové organizace Domov pro Seniory Vratislavice nad Nisou, U Sila 321, 463 11 Liberec XXX, 
IČ 71220038, do vlastnictví statutárního města Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec I, IČ 
00262978 a ukládá starostovi předložit majetkoprávní operaci zastupitelstvu MO. 
 Z: TOM                           T : 09/2017 
 
Usnesení č. 350/08/2017 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání: 
1. souhlasí s přijetím daru  p.p.č. 1355, o výměře 482 m2, jejíž součástí je stavba občanské 
vybavenosti bez č.p./č.e. – kostel, p.p.č. 1356/1 o výměře 1030 m2 a p.p.č. 206/13 o výměře 270 m2 
při ul. Tanvaldská, v k.ú. Vratislavice nad Nisou z vlastnictví Římskokatolické farnosti Vratislavice nad 
Nisou, Tanvaldská 51, 463 11 Liberec XXX, IČ 46746251, do vlastnictví statutárního města Liberec, 
nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec I, IČ 00262978 a ukládá starostovi předložit majetkoprávní 
operaci zastupitelstvu MO. 
2. souhlasí se zřízením věcného břemene – služebnosti zakládající právo (dárce a oprávněného – 
Římskokatolická farnost Vratislavice nad Nisou, Tanvaldská 51, 463 11 Liberec XXX, IČ 46746251) 
užívat pozemek p.č. 1355, jehož součástí je stavba bez. č.p./č.e. (kostel), p.p.č. 1356/1 a p.p.č. 206/13     
v celém jejich rozsahu k výkonu jemu vlastních církevních obřadů, především v budově (kostel), a to 
kdykoli po předchozí domluvě, resp. ohlášení, a to bezplatně (pro společenství za tímto účelem 
shromážděné v kostele) a právo (dárce a oprávněného) ponechat na pozemku p.č. 1355, jehož 
součástí je stavba bez č.p./č.e. (kostel) v celém jeho rozsahu movité věci soužící k výkonu církevních 
obřadů, jakož i právo užívat tyto předměty (zvláště v budově kostela), a to společně s tím 
příslušenstvím či součástí budovy kostela, které byly darovací smlouvou převedeny na obdarovaného 
a povinného (Statutární město Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec I, IČ 00262978). 
Obdarovaný a povinný je povinen zdržet se pořádání veřejných i soukromých kulturních, sportovních 
či jiných společenských akcí na pozemku p.č. 1355 (zvláště v budově kostela), p.p.č. 1356/1 a p.p.č. 
206/13, jež by byly v rozporu s křesťanskou morálkou a za tímto účelem se zavazuje respektovat 
případný nesouhlas dárce a oprávněného se způsobem využití zatížené nemovitosti.   
Z: TOM                                       T : 09/2017 



 
Usnesení č. 351/08/2017 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání souhlasí se směnou 
pozemků při ul. Za Kinem, v k.ú. Vratislavice nad Nisou, a to p.p.č. 1080/2 o výměře 53 m2 (oddělené 
z p.p.č. 1080 dle GP č. 3810-101/2017 ze dne 11.5.2017) ve vlastnictví statutárního města Liberec, 
nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec I, IČ 00262978 za p.p.č. 1089/7 o výměře 31 m2 (oddělené 
z p.p.č. 1089/2 dle GP č. 3810-101/2017 ze dne 11.5.2017) ve vlastnictví občanů, kteří zároveň uhradí 
doplatek ve výši 13.650,- Kč (polovina nákladů na GP, ZP a cena rozdílů ve výměře pozemků), 
splatnost doplatku je před podpisem směnné smlouvy, termín podpisu do 45 dnů ode dne schválení 
majetkoprávní operace Zastupitelstvem města Liberec a ukládá starostovi projednat majetkoprávní 
operaci v zastupitelstvu MO. 
Z: TOM                   T : 09/2017 
 
Usnesení č. 352/08/2017 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání souhlasí s výkupem p.p.č. 
2885/15, o výměře 6658 m2, při ul. Tyršův vrch, v k.ú. Vratislavice nad Nisou, z vlastnictví občana za 
kupní cenu 3,661.900,- Kč, splatnou do 30 dnů od podpisu kupní smlouvy, za podmínky doručení 
vzdání se zástavního a předkupního práva a omezení dispozičních práv od oprávněných osob  a 
ukládá starostovi projednat majetkoprávní operaci v zastupitelstvu MO. 
Z: TOM                              T : 09/2017 
 
Usnesení č. 353/08/2017 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání souhlasí se záměrem prodeje 
pozemků při ul. Poštovní, v k.ú. Vratislavice nad Nisou, a to p.p.č. 1340/41 o výměře 22 m2 oddělené 
z p.p.č. 1340/27, p.p.č. 1340/42 o výměře 195 m2 oddělené z p.p.č. 1340/20 a p.p.č. 1340/43 o výměře 
35 m2 oddělené z p.p.č. 1340/1, dle GP č. 3829-17073/2017 ze dne 17.7.2017, za minimální prodejní 
cenu 96.000,- 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: 10/2017 
 
Usnesení č. 354/08/2017 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání neschvaluje manželů, 
Ondřeje a Petry Plachých, bytem Seniorů 1619/11, 463 11 Liberec XXX, ve věci prodeje části p.p.č. 
2927/3 v k.ú. Vratislavice nad Nisou.  
Z: TOM                                T: 09/2017 
 
Usnesení č. 355/08/2017 
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 1.9.2017 do 29.9.2017 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 : 08/2017 
 
Usnesení č. 356/08/2017 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou  po projednání schvaluje  pronájem  
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, od 
1.10.2017 na dobu neurčitou a za roční nájemné 200,-Kč/1m2 pro pana Petra Preislera,  Zámecký vrch 
1400, 463 11 Liberec 30, IČ 74520652 s využitím na sklad pro osobní potřeby, sklo a porcelán a 
ukládá TOM uzavřít smlouvu o nájmu prostoru sloužícího podnikání  s vybraným zájemcem. 
Z:TOM                                                    T: 09/2017 
 
Usnesení č. 357/08/2017 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje záměr změnit 
Smlouvu o nájmu prostor sloužících podnikání č.j. 42 ze dne 23.12.2014 na pronájem prostor o celkové 
výměře 249,10 m2 v budově č.p. 1675, Liberec XXX-Vratislavice nad Nisou, která je součástí p.p.č. 
1348/2 v k.ú. Vratislavice nad Nisou, takto : prodloužení doby nájmu o 2 roky , tj. do 23.12.2019 a 



ukládá TOM zajistit zveřejnění.  
Z:TOM                                                   T : 09/2017 
 
Usnesení č. 358/08/2017 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje záměr připojení 
p.p.č. 2960 ke komunikaci na p.p.č. 593 v ul. Borůvková dle předložené situace  pro občany za 
podmínek stanovených technickým odborem. 
Z:TOM                 T : 09/2017 
 
Usnesení č. 359/08/2017 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje záměr připojení 
p.p.č. 2113/16 ke komunikaci na p.p.č. 2113/1 v ul. Skrytá dle předložené situace  pro občana za 
podmínek stanovených technickým odborem. 
Z:TOM                  T: 09/2017 
 
Usnesení č. 360/08/2017 
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. 2113/1 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. 
2113/16 v k.ú Vratislavice nad Nisou, jehož vlastníkem je v současné době občana 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: TOM                                       T : 10/2017 
 
Usnesení č. 361/08/2017 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje zřízení služebnosti 
inženýrských sítí zakládající právo vedení kanalizační a vodovodní přípojky, vstupu a vjezdu pro jejich 
provozování a udržování na p.p.č. 2113/1 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 pozemku p.č. 2113/16 v k.ú Vratislavice nad Nisou, jehož vlastníkem je v současné době 
občana za předpokládanou cenu 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: TOM                                        T: 10/2017 
 
Usnesení č. 362/08/2017 

Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání :  

a) ruší usnesení č. 186/03/2014 ze dne 17.3.2014 

b) 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. 2061/1 a 2406 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 24.560,-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: 10/2017 
 
Usnesení č. 363/08/2017 

Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání :  
a) ruší usnesení č. 317/06/2015 ze dne 8.6.2015 
b) schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě zakládající právo umístit, zřídit, provozovat, 
opravovat, činit údržbu, úpravu, obnovu a výměnu součásti distribuční soustavy (zemní kabelové 
vedení NN – přípojka ), vstupu a vjezdu pro její provozování a udržování na p.p.č. 2058/4 a 2061/1 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, pro ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín 4, 
IČ 247 29 035 za cenu 2.308,-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: 10/2017 
 



Usnesení č. 364/08/2017 

Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání :  
a) ruší usnesení č. 611/09/2014 ze dne 29.9.2014 
b) 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 
15.000,-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: 10/2017 

 
Usnesení č. 365/08/2017 

Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání :  
a) ruší usnesení č. 478/09/2015 ze dne 14.9.2015 
b) schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě zakládající právo umístit, zřídit, provozovat, 
opravovat, činit údržbu, úpravu, obnovu a výměnu součásti distribuční soustavy (zemní kabelové 
vedení NN - přípojka), vstupu a vjezdu pro její provozování a udržování na p.p.č. 2810 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 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 : 10/2017 
 
Usnesení č. 366/08/2017 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání :  
a) ruší usnesení č. 476/09/2015 ze dne 14.9.2015 

b) schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě zakládající právo umístit, zřídit, provozovat, 

opravovat, činit údržbu, úpravu, obnovu a výměnu součásti distribuční soustavy (zemní kabelové 

vedení NN - přípojka), vstupu a vjezdu pro její provozování a udržování na p.p.č. 1886/3 a 1886/4 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, pro ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín 4, 

IČ 247 29 035 za cenu 15.390,-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: 10/2017 

 
Usnesení č. 367/08/2017 

Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání :  
a) ruší usnesení č. 172/04/2017 ze dne 10.4.2017 
b) schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě zakládající právo :  
ba) umístit, zřídit, provozovat, opravovat, činit údržbu, úpravu obnovu a výměnu součásti distribuční 
soustavy (zemní kabelové vedení NN – přípojka), vstupu a vjezdu pro její provozování a udržování na 
p.p.č. 1880/5, 2199/1 a 2205 v k.ú. Vratislavice nad Nisou  
bb) umístit, zřídit, provozovat, opravovat, činit údržbu, úpravu obnovu a výměnu součásti distribuční 
soustavy (pilíř s přípojkovou skříní), vstupu a vjezdu pro její provozování a udržování na p.p.č. 2199/1 
v k.ú. Vratislavice nad Nisou 
vše 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 
předpokládanou cenu ve výši 20.920,-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 : 10/2017 
 
Usnesení č. 368/08/2017 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje umístění 
inženýrské sítě - přípojky sdělovacího vedení - do p.p.č. 1348/3 a 1352/1 v k.ú. Vratislavice nad Nisou, 
a to v rámci akce „ Komunitní centrum Vratislavice,  k.ú. Vratislavice nad Nisou“, pro Městský obvod 
Liberec - Vratislavice nad Nisou, Tanvaldská 50, Liberec 30, IČ 00262978, zast. INVESTING CZ 
spol.s r.o., Štefánikovo nám.780/5, Liberec 1, IČ 25036751.  
Z:TOM                 T : 09/2017 
 



Usnesení č. 369/08/2017 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání  schvaluje žádost ředitelky 
Mateřské školy "Lísteček", Vratislavice nad Nisou, příspěvková organizace paní Mgr. Dany Keltnerové 
o povolení výjimky z maximálního počtu dětí ve třídě pro školní rok 2017/2018 a to pro odloučené 
pracoviště Tanvaldská 282 o 3 děti na 27 dětí a na odloučeném pracovišti Poštovní 1122 o 1 dítě na 
25 dětí.   
Z: OKŠS                                                                                                                               T: 08/2017 
 
Usnesení č. 370/08/2017 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje žádost ředitelky 

Mateřské školy "Lísteček", Vratislavice nad Nisou, příspěvková organizace paní Mgr. Dany Keltnerové 

vyřazení DHM – zahradní prvky v budově MŠ v ul. Východní v celkové výši 276.970 Kč.                      

Z: OKŠS, EO                                                                                                                          T: 09/2017 

Usnesení č. 371/08/2017 
Rada Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou po projednání bere na vědomí konání akce 
Liberec Spartan Race pořádané organizací ESR ENTERPRISES, s. r. o., Varhulíkové 1582/24, Praha 
7, PSČ 170 00 v areálu Vesec v termínu 23. -. 24. 9. 2017. 
Z: OKŠS                                                                                                                              T: 09/2017 
 
Usnesení č. 372/08/2017 
Rada Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje prodej reklamního 
předmětu hrníček s logem Vratislavice nad Nisou světle zelená a tmavě modrá za prodejní cenu 99 Kč 
vč. DPH a ukládá vedoucí OKŠS tuto cenu zveřejnit.  
Z: OKŠS                                                                                                                               T: 09/2017 
 
Usnesení č. 373/08/2017 
Rada Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje doplnění Smlouvy 
o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z Kulturního fondu MO č. smlouvy 90/2017/05 o účel 
realizace projektu (odst. I., 3.) o „nákup ostatních služeb – ozvučení“ pro Mateřskou školu "Lísteček", 
Vratislavice nad Nisou, příspěvková organizace a ukládá vedoucí OKŠS informovat ředitelku MŠ o 
schváleném doplnění.  
Z: OKŠS                                                                                                                  T: 09/2017 
 
Usnesení č. 374/08/2017 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání: 

a) Souhlasí s předloženým návrhem na 4. rozpočtového opatření roku 2017;  
b) Souhlasí s upraveným rozpočtem na rok 2017 v tomto členění:  

 Schválený rozpočet Stav po 4.RO 

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

Tř.2 – Příjmy nedaňové 4 961 000 6 071 000,00 

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

Tř.4 – Přijaté transfery a dotace 1 323 000 19 308 131,40 

Příjmy celkem 129 236 000 152 881 131,40 

Tř.5 – Výdaje běžné 91 110 680 111 273 643,40 

Tř.6 – Výdaje kapitálové 41 050 000 103 350 660,00 

Výdaje celkem 132 160 680 214 624 303,40 

Financování – úvěr ZŠ 0 30 000 000,00 

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

Z: EO                                      T: 09/2017 
 
 
Usnesení č. 375/08/2017 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání bere na vědomí informaci o 
čerpání rozpočtu k 30. 6. 2017 a ukládá starostovi předložit materiál k projednání v zastupitelstvu MO. 
Z: EO                T: 09/2017 
 
Usnesení č. 376/08/2017 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje Dodatek č. 1 ke 
smlouvě o dílo č. 36/2017/01 se společností EUROVIA CS a.s., se sídlem Národní 138/10, 110 00 



Praha 1 – Nové Město, odštěpný závod oblast Čechy střed, závod Liberec IČ: 45274924, na realizaci 
stavby „Dopravní napojení MŠ Nová Ruda / Vratislavice n.N.“, za úhradu vícenákladů z důvodu 
odstřelu skalního podloží v místě stavby a ukládá starostovi podepsat příslušný dodatek.. 
Z: starosta, TO                           T: 08/2017 
 
Usnesení č. 377/08/2017 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje Dodatek č. 1 ke 
smlouvě o dílo č. 80/2017/01 se společností EUROVIA CS a.s., se sídlem Národní 138/10, 110 00 
Praha 1 – Nové Město, odštěpný závod oblast Čechy střed, závod Liberec IČ: 45274924, akce 
„Opravy výtluků komunikací a chodníků v k.ú. Vratislavice nad Nisou v roce 2017“ z důvodu rozšíření 
rozsahu oprav komunikací a výtluků v roce 2017, dle důvodové zprávy a ukládá starostovi podepsat 
příslušný dodatek. 
Z: starosta, TO                            T: 08/2017 
 
Usnesení č. 378/08/2017 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje  dokumenty 
veřejné zakázky zadávané v rámci zjednodušeného podlimitního řízení, dle zákona č. 134/2016 o 
zadávání veřejných zakázek „Vybavení interiéru Mateřské školy Nová Ruda / Vratislavice n.N.“, 
ukládá starostovi podepsat příslušné dokumenty veřejné zakázky a ukládá TO zajistit realizaci 
výběrového řízení. 
Z: starosta, TO                           T: 09/2017 
 
Usnesení č. 379/08/2017 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání bere na vědomí předložené 
cenové nabídky na realizaci zpomalovacího prahu v křižovatce ulic Pivovarská x ul. U Strže, 
Kapraďová, schvaluje cenovou nabídku společnosti STRABAG a.s., se sídlem Na Bělidle 198/21, 
150 00 Praha, Oblast Liberec, tř. gen. Svobody 77, 460 14 Liberec 12,  IČ: 608 38 744 dle důvodové 
zprávy, ukládá starostovi podepsat příslušnou smlouvu o dílo a vedoucímu TO zajistit realizaci akce. 
Z: starosta, TO                            T: 08/2017 
 
Usnesení č. 380/08/2017 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání bere na vědomí cenové 
nabídky na realizaci stavby „Zpomalovací práh v ul. Na Rozcestí“, schvaluje cenovou nabídku 
společnosti EUROVIA CS a.s., Národní 138/10, 110 00 Praha 1 – Nové Město, odštěpný závod oblast 
Čechy střed, závod Liberec IČ: 45274924 dle důvodové zprávy, ukládá starostovi podepsat 
příslušnou smlouvu o dílo a vedoucímu TO zajistit realizaci akce. 
Z: starosta, TO                            T: 08/2017 
 
Usnesení č. 381/08/2017 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání bere na vědomí  
Protokol z jednání hodnotící komise v rámci veřejné zakázky malého rozsahu, dle zákona č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek, soutěženou společností Lesy České Republiky s.p., se sídlem 
Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové, IČ: 42196451, v rámci sdružené 
investice akce s názvem „Lesní cesta K Mojžíšovu prameni“, schvaluje cenovou nabídku společnosti 
AFC Servis DC a.s., se sídlem Březová 137/62, 405 01 Děčín, IČ: 27274691, dle důvodové zprávy a 
Oznámení o výběru dodavatele společnost AFC Servis DC a.s., Březová 137/62, 405 01 Děčín, IČ: 
27274691, ukládá starostovi podepsat příslušnou smlouvu o dílo a Oznámení o výběru dodavatele a 
ukládá TO zajistit realizaci akce. 
Z: starosta, TO                            T: 09/2017 
 
Usnesení č. 382/08/2017                                                                                                                                                                                      
Rada MO Liberec – Vratislavice nad Nisou bere na vědomí informaci ohledně podzimního svozu VOK 

a mobilního svozu NO v k.ú. Vratislavice nad Nisou, předloženou TO-DŽP.                                                       
Z: TO, starosta                                          T: 09/2017 

Usnesení č. 383/08/2017 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání bere na vědomí žádost 
společnosti DP REAL IMMO s.r.o., se sídlem Preslova700/76, 602 00 Brno 2, IČ: 28261496, 
zastoupené Bc. Alenou Westfalovou na základě plné moci, o stanovisko obce k připravovanému 
investičnímu záměru výstavby „Soubor 9 RD – Tyršův Vrch na p.p.č. 2786/1 v k.ú. Vratislavice n.N.“, 



souhlasí s předloženým investičním záměrem a ukládá TO vydat souhlasné stanovisko 
k předloženému záměru s těmito připomínkami – bez připomínek. 
Z: starosta, TO                           T: 09/2017 
 
Usnesení č. 383/08/2017 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje Dodatek č. 2 se 
společností EUROVIA CS a.s., se sídlem Národní 138/10, 110 00 Praha 1 – Nové Město, odštěpný 
závod oblast Čechy střed, závod Liberec, Londýnská 564, 460 01 Liberec1, IČ: 45274924 na 
prodloužení termínu realizace díla „Lesopark v ulici Seniorů, Vratislavice nad Nisou“ a ukládá 
starostovi podepsat příslušný dodatek. 
Z: starosta, TO                           T: 08/2017 
 
Usnesení č. 384/08/2017 
Rada MO Liberec – Vratislavice nad Nisou bere na vědomí žádost společnosti CETIN se sídlem 
Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČ: 04084063 o vydání souhlasu se stavbou „Přemístění 
rozvaděče CETIN Liberec, Kunratická u č.p.185“ a souhlasí s přemístěním rozvaděče za podmínek 
provedení celoplošné opravy komunikace v celé šíři a délce zásahu. 
Z: TO, starosta                             T: 09/2017 
 
Usnesení č. 385/08/2017 
Rada MO Liberec – Vratislavice nad Nisou bere na vědomí žádost společnosti Maděra a Šípek, spol. 
s.r.o., se sídlem Kluk 116, 290 01 Poděbrady, zastupující na základě plné moci společnost ČEZ 
Distribuce a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly o stanovisko k připravované 
stavbě „Lbc, Dopravní 1508 posílení DS pro 80A/3F“ souhlasí s realizací stavby za podmínek, že 
budou provedeny rekonstrukce povrchu chodníku ze zámkové dlažby v celé šíři a délce zásahu a 
povrchy komunikací budou provedeny v celé šíři komunikace a délce uložení kabelu formou celoplošné 
opravy ze živičného povrchu. 
Z: TO, starosta                                         T: 09/2017 
 
Usnesení č. 386/08/2017 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje návrh programu 
jednání 4. ZMO dne 11. 09. 2017.     
1. Zahájení 
2. Jmenování zapisovatelky a jmenování ověřovatelů zápisu 
3. Schválení programu 
4. Diskuse občanů 
5. Informace finančního výboru 
6. 4. rozpočtové opatření roku 2017 
7. Čerpání rozpočtu k 30.6.2017 
8. Prodej p.p.č. 1138/3 
9. Prodej p.p.č. 386/3 
10. Prodej p.p.č. 1513/2, 1513/3, 1513/4 a 1513/5 
11. Přijetí daru p.p.č. 2150/2 
12. Přijetí daru kostela 
13. Směna p.p.č. 1080/2 za p.p.č. 1089/7 
14. Výkup p.p.č. 2885/15 
15. Smlouva o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, oblast podpory:   
             Školství a mládež  – „Dětský den aneb Putování za pohádkou“            
16. OZV Hazard      
17. Informace kontrolního výboru  
18. Informace starosty  
19. Podněty a připomínky zastupitelů 
 
Usnesení č. 387/08/2017 
Rada Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou po projednání bere na vědomí zápisy 

z jednání komisí rady. 

Usnesení č. 388/08/2017 
Rada Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou po projednání bere na vědomí informaci o 
nabytí majetku opuštěných hrobových zařízení původních nájemců hrobových míst dle důvodové 



zprávy, schvaluje jejich nabytí a vzor nájemní smlouvy na hrobové místo a ukládá TS zajistit 
odstranění vybraných hrobových zařízení 
Z: TS                                                    T:11/2017 
 
Usnesení č. 389/08/2017 
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 
29.09.2017 a ukládá tajemníkovi informovat veřejnost a zaměstnance o přijatém usnesení  
Z: tajemník                T:09/2017 
 
Usnesení č. 390/08/2017 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje Smlouvu o 
poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, oblast podpory: Školství a mládež - 
4.1 Program volnočasových aktivit, č. OLP/2278/2017, s Libereckým krajem, U Jezu 642/2a, 461 80 
Liberec 2, na akci „Dětský den aneb Putování za pohádkou“  ve výši 47 000,-Kč a ukládá starostovi 
projednat tuto smlouvu v ZMO a ukládá EO zapracovat tuto částku do rozpočtového opatření. 
Z: starosta, KTD, EO                             T: 09/2017 
 
Usnesení č. 391/08/2017 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání bere na vědomí návrh 
OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC, o regulaci provozování 
hazardních her na území statutárního města Liberec a ukládá starostovi projednat v ZMO  
Z: starosta                     T: 09/2017 
 
 
Usnesení č. 392/08/2017 
Rada Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou po projednání bere na vědomí: 

1) vyřízení žádosti občana ze dne 31. 7. 2018. 
2) informace starosty z 12. jednání ze dne 28.08.2017. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
…………………………………..                                                                ………………………………… 
           Lukáš Pohanka                       Ing. Jiří Mejsnar 
                starosta                                                                                              místostarosta 
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