
 

  

U S N E S E N Í  

Z 15. ZASEDÁNÍ RADY 

MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - 

- VRATISLAVICE N/N, 

KONANÉ  DNE 09. 10. 2017 

 
Usnesení č. 428/10/2017   
Rada Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje program 15. 
zasedání rady MO dne 09. 10. 2017.   
 
Usnesení č. 429/10/2017  
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání bere na vědomí výsledek 
veřejné soutěže na záměr 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) a ukládá TOM zajistit opětovné zveřejnění na úřední 
desce. 
Z: TOM                                             T: 12/2017 
 
Usnesení č. 430/10/2017 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání souhlasí se záměrem prodeje  
p.p.č. 2696, o výměře 1370 m2, při ul. Nad Školou, v k.ú. Vratislavice nad Nisou, za minimální prodejní 
cenu 1,823.470,- Kč včetně DPH (základ daně 1,507.000,- Kč + 21% DPH 316.470,- Kč), formou 
výběrového řízení a ukládá TOM předložit majetkoprávní operaci k projednání radě města Liberec a 
zajistit zveřejnění na úřední desce. 
Z: TOM                                              T : 11/2017 
 
Usnesení č. 431/10/2017 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání souhlasí se záměrem 
prodeje  p.p.č. 3598/3, o výměře 242 m2, při ul. Za Tratí, v k.ú. Vratislavice nad Nisou za minimální 
prodejní cenu 73.000,- Kč, formou výběrového řízení a ukládá TOM předložit majetkoprávní operaci 
k projednání radě města Liberec a zajistit zveřejnění na úřední desce. 
Z: TOM                                              T : 11/2017 
 
Usnesení č. 432/10/2017 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje zřízení služebnosti 
inženýrské sítě zakládající právo zřídit a provozovat plynárenské zařízení – STL plynovod a STL 
přípojky, a právo vstupu a vjezdu v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, 
provozováním a odstraněním plynárenského zařízení na p.p.č. 14, 928, 1000, 1007, 2801/3, 2804/2, 
2810, 2825, 2835 a 3156 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 za podmínky úhrady předpokládané ceny ve výši 
504.710,-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: 11/2017 
 
Usnesení č. 433/10/2017 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání :  
1) ruší usnesení č. 615/11/2013 ze dne 4.11.2013 
2) schvaluje zřízení služebnosti inženýrských sítí zakládající právo vedení vodovodní přípojky a 
přípojky tlakové  kanalizace,  vstupu a vjezdu pro jejich provozování a udržování na p.p.č. 2632/1 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 pozemků p.č. 1980/16 a 
1980/14 v k.ú Vratislavice nad Nisou, jejichž vlastníkem je v současné době občan, za cenu 30.776,-
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: 11/2017 
 



Usnesení č. 434/10/2017 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání souhlasí s informací o 
přijímacím řízení pro školní rok 2017/2018 do vratislavických mateřských škol a ukládá starostovi 
předložit tuto informaci na nejbližším zasedání ZMO.  
Z: OKŠS                                                                                                                               T: 11/2017 
 
Usnesení č. 435/10/2017 
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 další žáky základní školy na období školního 
roku 2017/2018, tj. listopadu 2017 až červen 2018 dle důvodové zprávy a ukládá vedoucí OKŠS 
informovat ředitele školy o přijatém usnesení.    
Z: OKŠS                                                                                                                              T: 10/2017 
 
Usnesení č. 436/10/2017 
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 o nákup keramické pece pro kroužek keramiky v celkové hodnotě 59.850 Kč 
vč. DPH dle předložené cenové nabídky a dále schvaluje čerpání této finanční částky z investičního 
fondu základní školy a ukládá vedoucí OKŠS informovat ředitele školy o přijatém usnesení.    
Z: OKŠS                                                                                                                                     T: 10/2017 
 
Usnesení č. 437/10/2017 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje uzavření knihovny 
Vratislavice v termínu 26. 10. 2017 (podzimní prázdniny), v termínu 27. 12. – 28. 12. 2017 (vánoční 
prázdniny) a 26. 2. – 1. 3. 2018 (jarní prázdniny) a ukládá vedoucí OKŠS informovat o tomto omezení 
provozu veřejnost.  
Z: OKŠS                                                                                                                                   T: 10/2017 
 
Usnesení č. 438/10/2017 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje dohodu o užívání 
prostor v sokolovně Vratislavice s Ing. Veronikou Kolmann, trvale bytem Kořenovská 986, Liberec 30, 
463 11, IČ 05205930 za zvýhodněnou cenu pro Zrcadlový a hlavní sál dle důvodové zprávy na dobu 
určitou od 1. 10. 2017 do 31. 8. 2018 ukládá starostovi tuto dohodu podepsat.  
Z: OKŠS                                                                                                                                   T: 10/2017 
 
Usnesení č. 439/10/2017 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje 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 osobního vozidla nižší střední třídy pro MO Liberec – Vratislavice n.N.“, schvaluje cenovou 
nabídku Auto Koutek s.r.o., se sídlem Tanvaldská 1141, 463 11 Liberec 30, IČ: 62245830, dle 
důvodové zprávy, ukládá starostovi podepsat rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky se 
společností Auto Koutek s.r.o., Tanvaldská 1141, 463 11 Liberec 30, IČ: 62245830 a příslušnou kupní 
smlouvu. 
Z: starosta, TO                            T: 10/2017 
 
Usnesení č. 440/10/2017 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání bere na vědomí předložené 
cenové nabídky na zpracování projektové dokumentace ve stupni DSP projektu „Polyfunkční 
komunitní centrum Vratislavice“, schvaluje cenovou nabídku Ing. arch. Jiřího Janďourka, 
Atakarchitekti, se sídlem Studentská 1109/3, 460 01 Liberec I – Staré Město,     IČ: 477 82 781, dle 
důvodové zprávy, ukládá starostovi podepsat a příslušnou smlouvu o dílo a ukládá TO zajistit 
zpracování projektové dokumentace. 
Z: starosta, TO                                        T: 10/2017 
 
 
 
 



Usnesení č. 441/10/2017 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje:  
1. Kupní smlouvu se společností Severočeská vodárenská společnost a.s., se sídlem Přítkovská 
1689, 415 50 Teplice na prodej vodohospodářského majetku „Liberec, Vratislavice n/N, Pod Skalkou, 
Zavřená – tlaková kanalizace“,  
2. Smlouvu o peněžitém příplatku mimo základní kapitál se společností Severočeská vodárenská 
společnost a.s., se sídlem Přítkovská 1689, 415 50 Teplice, 
3. Dohodu o započtení pohledávek se společností Severočeská vodárenská společnost a.s., se 
sídlem Přítkovská 1689, 415 50 Teplice,  
a ukládá předložit smlouvy ke schválení zastupitelstvu MO.  
Z: starosta, TO                              T: 10/2017 
 
Usnesení č. 442/10/2017 
Rada Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou po projednání bere na vědomí zápisy 
z jednání komisí rady. 
 
Usnesení č. 443/10/2017 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání bere na vědomí návrh 
Komise komunitního plánování a schvaluje realizaci akce „Bowling“ dne 19. 10.  ve výši 1.000,- Kč s 
dodavatelem CENTRUM BABYLON, a.s., Nitranská 1, 460 12 Liberec 1, IČ: 25022962 , a ukládá 
příslušnému odboru OKŠŠ ve spolupráci s touto komisí akci realizovat. 
 
Usnesení č. 444/10/2017 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání bere na vědomí návrh 
Komise komunitního plánování a  schvaluje realizaci akce,, Přednáška - Bylinky“ dne 26. 10. ve výši 
1.000,- Kč s lektorem Mgr. Dagmarou Stříbrnou,  a ukládá příslušnému odboru OKŠŠ ve spolupráci s 
touto komisí akci realizovat. 
 
Usnesení č. 445/10/2017 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání bere na vědomí bez 
připomínek návrh Nařízení Statutárního města Liberec č. x/2017, kterým se mění Tarif městské 
dopravy v Liberci v rámci Integrovaného tarifu veřejné dopravy Libereckého kraje ve znění, které je 
přílohou tohoto materiálu 
Z: tajemník                T:09/2017 
 
Usnesení č. 446/10/2017 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání bere na vědomí informace 
starosty z 15. jednání ze dne 09.10.2017.  
Z:starosta                                                                                                                                   T:10/2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
…………………………………..                                                                ………………………………… 
           Lukáš Pohanka                       Ing. Jiří Mejsnar 
                starosta                                                                                              místostarosta 
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