
 

  

U S N E S E N Í  

Z 14. ZASEDÁNÍ RADY 

MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - 

- VRATISLAVICE N/N, 

KONANÉ  DNE 25. 09. 2017 

 
Usnesení č. 409/09/2017   
Rada Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje program 14. 
zasedání rady MO dne 25. 09. 2017.   
 
Usnesení č. 410/09/2017  
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: 12/2017 
 
Usnesení č. 411/09/2017 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání ruší záměr prodeje pozemků 
oddělených z p.p.č. 658/2 dle GP č. 3791-154/2017, při ul. Na Rozcestí, v k.ú. Vratislavice nad Nisou, 
a to p. p. č. 658/8 o výměře 1 m2, p. p. č. 658/7 o výměře 5 m2, p. p. č. 658/6 o výměře 10 m2, p. p. č. 
658/5 o výměře 13 m2 a ukládá TOM předložit majetkoprávní operaci k projednání radě města 
Liberec.  
Z: TOM                                T : 10/2017 
 
Usnesení č. 412/09/2017 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje záměr připojení 
p.p.č. 1106/3 ke komunikaci na p.p.č. 1090 v ul. Za Kinem dle předloženého katastrálního situačního 
výkresu pro občana za účelem stavby krytého garážového stání se skladem, za podmínek 
stanovených technickým odborem. 
Z:TOM                                         T : 10/2017 
 
Usnesení č. 413/09/2017 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje záměr připojení 
p.p.č. 1039/4 ke komunikaci na p.p.č. 1037/1 v ul. U Studánky dle předložené situace pro občana za 
účelem stavby rodinného domu, za podmínek stanovených technickým odborem. 
Z:TOM                           T : 10/2017 
 
Usnesení č. 414/09/2017 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje zřízení služebnosti 
inženýrské sítě spočívající v právu zřídit, provozovat a udržovat kanalizaci na p.p.č. 493 v k.ú. 
Vratislavice nad Nisou ve vlastnictví ČR - Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, 
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, IČ 70994234 pro 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 neurčitou a za 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: starosta                                     T : 10/2017 
 
Usnesení č. 415/09/2017 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje zřízení věcného 
břemene služebnosti spočívajícího ve zřízení a provozování  stavby „Modernizace TT Liberec – 
Jablonec nad Nisou – 2. úsek Proseč n.N. škola – Proseč n.N. výhybna, k.ú. Vratislavice nad Nisou “ – 
SO 442.2 – přeložka veřejného osvětlení a s tím souvisejícím právu vstupu a vjezdu za účelem 
udržování a provádění oprav na p.p.č. 3284/1 a 3376  v k.ú. Vratislavice nad Nisou ve vlastnictví 
Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, Liberec 2, IČ 70891508 ve prospěch statutárního města Liberec, 



nám. Dr.E. Beneše 1, Liberec, IČ 00262978 (investor stavby Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce 
nad Nisou,a.s., Mrštíkova 3, Liberec III, IČ 47311975), úplatně dle Ceníku jednorázových úhrad za 
zřízení věcného břemene schváleného usnesením Rady Libereckého kraje, platného ke dni podpisu 
smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti, na dobu určitou, tj na dobu, po kterou bude 
provozována Stavba, a ukládá starostovi projednat tuto majetkoprávní operaci v následných 
orgánech. 
Z: starosta                                                  T: 10/2017 
 
Usnesení č. 417/09/2017 
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. 390/1, 395/1, 395/2 a 422/1 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 podmínek 
stanovených TO ve Stanovisku obce k předloženému záměru ze dne 30.8.2017 a za podmínky úhrady 
předpokládané ceny ve výši 82.510,-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. 418/09/2017 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání  :  
1) ruší usnesení č. 262/05/2017/a) ze dne 22.5.2017 
2) schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě zakládající právo zřídit a provozovat plynárenské 
zařízení – STL plynovodní přípojku, a právo vstupu a vjezdu v souvislosti se zřízením, stavebními 
úpravami, opravami, provozováním a odstraněním plynárenského zařízení na p.p.č. 1243/17, 1243/42 
a 1243/44 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 Miloš Král, Náhorní 385, Liberec 30), za cenu 2.177,-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. 419/09/2017 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání  schvaluje navýšení 
kapacity školní jídelny Mateřské školy "Lísteček", Vratislavice nad Nisou, příspěvková organizace se 
sídlem Východní 270, 463 11, Liberec 30 ze současných 140 stravovaných na 152 stravovaných 
s účinností od 1. 9. 2018 a ukládá vedoucí OKŠS podat žádost o změnu zápisu ve školském rejstříku 
prostřednictvím Krajského úřadu Libereckého kraje.  
Z: OKŠS                                                                                                                                  T: 09/2017 
 
Usnesení č. 420/09/2017 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání bere na vědomí protokol 
z jednání hodnotící komise 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“, schvaluje cenovou nabídku společnosti BREX, 
spol. s.r.o., se sídlem Hodkovická 135, 463 13 Liberec 23, IČ: 40232549, dle důvodové zprávy, 
ukládá starostovi podepsat rozhodnutí o vyloučení účastníka zadávacího řízení, spol. Ekoflora Liberec 
s.r.o., se sídlem U Slunečních lázní 690, 460 14, Liberec 14, IČ: 40229220 z důvodu porušení bodu č. 
8.6. Zadávací dokumentace veřejné zakázky, dále rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky se 
společností BREX, spol. s.r.o., Hodkovická 135, 463 13 Liberec 23, IČ: 40232549 a příslušnou 
smlouvu o dílo a ukládá TO zajistit realizaci stavby. 
Z: starosta, TO                            T: 09/2017 
 
Usnesení č. 421/09/2017 
Rada MO Liberec – Vratislavice nad Nisou bere na vědomí žádost TO-DŽP o  pokácení 1ks břízy 
bělokoré nacházející se na p.p.č. 2452/1, v  k.ú. Vratislavice nad Nisou, která je ve vlastnictví SML, 
schvaluje její pokácení v době vegetačního klidu dřevin a pověřuje TO-DŽP k zajištění pokácení 
(nepodléhá povolení k pokácení).  
Z: TO, starosta                             T: 11/2017 



 
Usnesení č. 422/09/2017 
Rada MO Liberec – Vratislavice nad Nisou bere na vědomí žádost TO-DŽP o  pokácení 1ks javoru 
klene nacházejícího se na p.p.č. 2316, v  k.ú. Vratislavice nad Nisou, která je ve vlastnictví SML, 
schvaluje jeho pokácení v době vegetačního klidu dřevin  a pověřuje starostu k podání žádosti o 
pokácení.  
Z: TO, starosta                              T: 11/2017 
 
Usnesení č. 423/09/2017 
Rada MO Liberec – Vratislavice nad Nisou bere na vědomí žádost TO-DŽP o  pokácení 2ks smrků 
omorik nacházejících se na p.p.č. 571/1, v  k.ú. Vratislavice nad Nisou, která je ve vlastnictví SML, 
schvaluje jejich pokácení v době vegetačního klidu dřevin a pověřuje starostu k podání žádosti o 
pokácení u dřeviny, v obvodu kmene ve v.130cm nad zemí nad 80cm.  
Z: TO, starosta                              T: 11/2017 
 
Usnesení č. 424/09/2017 
Rada MO Liberec – Vratislavice nad Nisou bere na vědomí žádost TO-DŽP o  pokácení skupiny 
náletových dřevin (celkem 23ks, z toho 11ks v obvodu ve v.130cm nad zemí 82-176cm, ostatních 
12ks o obv. 38-78cm) nacházejících se na p.p.č. 925 a 926, v  k.ú. Vratislavice nad Nisou, která je ve 
vlastnictví SML, schvaluje jejich pokácení v době vegetačního klidu dřevin a pověřuje starostu 
k podání žádosti o pokácení u dřevin, v obvodu kmene ve v.130cm nad zemí nad 80cm.  
Z: TO, starosta                              T: 11/2017 
 
Usnesení č. 425/09/2017 
Rada Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou po projednání bere na vědomí zápisy 
z jednání komisí rady. 
 
Usnesení č. 426/09/2017 
Rada Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou schvaluje konání akce komise ŽP: vosková 
dílnička – výroba svíček – pořádané ve čtvrtek 23.11.2017 v malém sále KC101010 v čase mezi 14-18 
hodinou pro dětskou veřejnost za doprovodu rodičů. 
 
Usnesení č. 427/09/2017 
Rada Městského obvodu Liberec-Vratislavice nad Nisou po projednání bere na vědomí a schvaluje 
akci „Mezinárodní den seniorů“, která se bude konat dne 4. 10. 2017 v 17 hodin ve velkém sále KC 
101010. Bude uvolněn finanční příspěvek 50 Kč  na osobu - pohoštění je domluveno s p. Zdvihalovou 
(kavárna KC 101010) dle  předpokládané účasti 80 osob. Vedoucí kultury a školství (Mgr. M. 
Křečková) zajistí kapelu „Jizerské trio“ a organizaci celé akce. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
…………………………………..                                                                ………………………………… 
           Lukáš Pohanka                       Ing. Jiří Mejsnar 
                starosta                                                                                              místostarosta 
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