
  

  

U S N E S E N Í  

Z 13. ZASEDÁNÍ RADY 

MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - 

- VRATISLAVICE N/N, 

KONANÉ  DNE 13. 09. 2017 

 
Usnesení č. 395/09/2017   
Rada Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje program 13. 
zasedání rady MO dne 13. 09. 2017.   
 
Usnesení č. 396/09/2017  
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání neschvaluje žádost občanů, 
ve věci prodeje části p.p.č. 593, při ul. Borůková v k.ú. Vratislavice nad Nisou.  
Z: TOM                                T: 09/2017 
 
Usnesení č. 397/09/2017 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání neschvaluje žádost občanů, 
ve věci prodeje domu č.p. 568, při ul. Dřevařská v k.ú. Vratislavice nad Nisou.  
Z: TOM                               T : 09/2017 
 
Usnesení č. 398/09/2017 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání  schvaluje zapojení 
ZÁKLADNÍ ŠKOLY, LIBEREC – VRATISLAVICE NAD NISOU, příspěvková organizace, Nad Školou 
278, 463 11 Liberec 30, do projektu „Obědy pro děti“ od organizace Women for Women, o. p. s. a 
přijetí účelově určeného daru na úhradu obědů pro 2 žáky základní školy na období školního roku 
2017/2018, tj. říjen 2017 až červen 2018 dle důvodové zprávy a ukládá vedoucí OKŠS informovat 
ředitele školy o přijatém usnesení.    
Z: OKŠS                                                                                                                               T: 09/2017 
 
Usnesení č. 399/09/2017 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání  schvaluje rozdělení 
dotačních příspěvků žádajícím právnickým osobám v rámci dotačního programu – 2. kola na podporu 
aktivit v oblasti sportu a tělovýchovy dětí a mládeže ze Sportovního fondu Městského obvodu Liberec 
– Vratislavice nad Nisou dle přiložené důvodové zprávy a ukládá starostovi podepsat smlouvy o 
poskytnutí neinvestiční účelové dotace přiložené v důvodové zprávě.  
Z: starosta                                                                                                                                 T: 09/2017 
 
Usnesení č. 400/09/2017 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání  ruší své usnesení č. 

228/05/2017 ze dne 9. 5. 2017, čímž bere svou žádost zpět, schvaluje navýšení nejvyššího 

povoleného počtu dětí, zápisu dalšího místa, kde se bude uskutečňovat vzdělávání a zápisu školní 

jídelny – výdejny Mateřské školy „Lísteček“, Vratislavice nad Nisou, příspěvková organizace, Východní 

270, Liberec 30 ze současných 140 dětí na 202 dětí s účinností od 1. 9. 2018 a ukládá vedoucí OKŠS 

podat příslušnou změnu žádosti ke Krajskému úřadu Libereckého kraje.                                                            

Z: OKŠS                                                                                                                                   T: 09/2017 

Usnesení č. 401/09/2017 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání ruší své usnesení č. 

230/05/2017 ze dne 9. 5. 2017, čímž bere svou žádost zpět, schvaluje navýšení kapacity školní 

jídelny ZÁKLADNÍ ŠKOLY LIBEREC – VRATISLAVICE NAD NISOU, příspěvková organizace, Nad 

Školou 278, 463 11 Liberec 30, ze současných 740 na 790 stravovaných s účinností od 1. 9. 2018 a 

ukládá vedoucí OKŠS podat žádost o změně zápisu ve školském rejstříku prostřednictvím Krajského 

úřadu Libereckého kraje.  

Z: OKŠS                                                                                                                                  T: 09/2017 

 



Usnesení č. 402/09/2017 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání bere na vědomí vyřazení 
uvedených pohledávek z rozvahy do podrozvahy dle pokynu auditora. 
Z: EO                 T:09/2017 
 
Usnesení č. 403/09/2017 
Rada MO Liberec – Vratislavice nad Nisou schvaluje žádost o změnu účelu čerpání neinvestiční 
dotace z Fondu životního prostředí MO Liberec – Vratislavice nad Nisou, AvantgArtu, z.s., Vnější 
1392,  463 11 Liberec 30, dle Smlouvy o poskytnutí dotace č. 138/2017/01, schválené RMO č.usnes. 
143/03/2017, a dle přiložené důvodové zprávy a ukládá starostovi podepsat dodatek Smlouvy o 
poskytnutí neinvestiční účelové dotace vymezující nový účel použití.   
Z: EO, starosta                              T: 09/2017 
 
Usnesení č. 404/09/2017 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání bere na vědomí znalecký 
posudek o stanovení obvyklé ceny skútru Yamaha Aerox a souhlasí se zveřejněním nabídky prodeje 
se stanovením nejnižšího podání ve výši ceny vycházející z posudku. 
Z: EO                 T:09/2017 
 
Usnesení č. 405/09/2017 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje personální složení 
hodnotící komise na veřejnou zakázku „Vybavení interiéru Mateřské školy Nová Ruda/Vratislavice 
n.N.“, zadanou v rámci zjednodušeného podlimitního řízení, dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek v tomto složení : 
Hodnotící komise : 

1. Pavel Podlipný – vedoucí TO 
2. Mgr. Dana Keltnerová – ředitelka MŠ Lísteček 
3. Ing. Jiří Mejsnar - místostarosta 

Náhradníci : 
1. Ing. Zbyněk Nýdrle – předseda stavební komise 
2. Lenka Kendžírová – projekty, dotace, veřejné zakázky 
3. Ing. Martin Čech - tajemník 

Z: starosta, TO                           T: 09/2017 
 
Usnesení č. 406/09/2017 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje směrnici o 
Evidenci majetku s účinností od 14.09.2017 a ukládá tajemníkovi směrnici vydat. 
Z: tajemník                T:09/2017 
 
Usnesení č. 407/09/2017 
Rada Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou po projednání bere na vědomí zápisy 
z jednání komisí rady. 
 
Usnesení č. 408/09/2017 
Rada Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou bere na vědomí žádost občana ze 
sdružení Nová Ruda ze dne 14.8.2017. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
…………………………………..                                                                ………………………………… 
           Lukáš Pohanka                       Ing. Jiří Mejsnar 
                starosta                                                                                              místostarosta 
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