
 

  

U S N E S E N Í  

Z 16. ZASEDÁNÍ RADY 

MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - 

- VRATISLAVICE N/N, 

KONANÉ  DNE 25. 10. 2017 

 
Usnesení č. 447/10/2017   
Rada Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje program 16. 
zasedání rady MO dne 25. 10. 2017.   
 
Usnesení č. 448/10/2017  
Rada Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou po projednání bere na vědomí informaci o 
plnění usnesení a ruší usnesení č. 63/02/2016. 
 
Usnesení č. 449/10/2017 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání souhlasí se směnou pozemků 
v k.ú. Vratislavice nad Nisou, a to p.p.č. 2730  o výměře 531 m2, p.p.č. 3061/1 o výměře 1513 m2 - 
oddělené z p.p.č. 3061 o výměře 2408 m2 - dle GP č. 3841-214/2014 ze dne 28.8.2017, p.p.č. 3223/1 o 
výměře 2360 m2 - oddělené z p.p.č. 3223 o výměře 2653 m2 - dle GP č. 3789-54/2017 ze dne 
20.3.2017, p.p.č. 3304 o výměře 1317 m2, p.p.č. 3605 o výměře 999 m2, p.p.č. 3615 o výměře 624 m2, 
p.p.č. 3631 o výměře 2385 m2, p.p.č. 3633 o výměře 1652 m2, p.p.č. 3638 o výměře 5737 m2, p.p.č. 
3639 o výměře 1185 m2, p.p.č. 3640 o výměře 433 m2 (o celkové výměře 18 736 m2) ve vlastnictví 
statutárního města Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec I, IČ 00262978 za p.p.č. 1187/2 o 
výměře 78 m2, p.p.č. 1344/4 o výměře 140 m2, p.p.č. 1344/5 o výměře 159 m2, p.p.č. 2633 o výměře 
274 m2, p.p.č. 2731/4 o výměře 402 m2 - oddělené z p.p.č. 2731/1 o výměře 4269 m2 - dle GP č. 3790-
55/2017 ze dne 24.3.2017 (o celková výměře 1 053 m2) ve vlastnictví Lesů České republiky, s.p., IČ 
42196451, Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové s doplatkem Lesů ČR 
ve výši 4.230.290,- Kč splatným do třiceti dnů po obdržení vyrozumění o provedení vkladu od 
příslušného katastrálního pracoviště a ukládá starostovi projednat majetkoprávní operaci v 
zastupitelstvu MO.  
Z: TOM                                   T: 12/2017 
 
Usnesení č. 450/10/2017 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání souhlasí se Smlouvou 
o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci č. 5576/ULB/2017, kterou se převádí 
pozemek: parcela č. 1886/62, o výměře 904 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, zapsaný v katastru 
nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Liberec, na LV 60000 
pro katastrální území Vratislavice nad Nisou, obec Liberec, z vlastnictví státu do vlastnictví statutárního 
města Liberec a ukládá starostovi projednat tuto majetkoprávní operaci v zastupitelstvu MO. 
Z: TOM                                   T: 12/2017 
 
Usnesení č. 451/10/2017 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje záměr připojení 
p.p.č. 1039/5 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: 11/2017 
 
Usnesení č. 452/10/2017 
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 - přípojka), vstupu a vjezdu pro její 
provozování a udržování na p.p.č. 674/1 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 předpokládanou cenu 1.200,-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. 453/10/2017 

Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje zřízení služebnosti 

inženýrské sítě zakládající právo vedení NTL plynovodní přípojky, vstupu a vjezdu pro její provozování 

a udržování na p.p.č. 674/1 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. 

674/5 v k.ú Vratislavice nad Nisou, jehož vlastníkem je v současné době občan, 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: 11/2017 
 
Usnesení č. 454/10/2017 

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. 672/2 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. 674/5 v k.ú Vratislavice nad Nisou, jehož vlastníkem je v současné době 

občan, za předpokládanou cenu 15.600,-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. 455/10/2017 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání: 
a) ruší usnesení č. 265/03/2006 ze dne 27.3.2006  
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. 1880/5 a 2145 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 8.624,-Kč, ke které bude připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné 
výši, a ukládá starostovi projednat tuto majetkoprávní operaci v následných orgánech. 
c) 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. 2199/1, 2230/5, 2231/1, 
2231/10 a 3662/1 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 326.420,-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. 456/10/2017 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje vánoční provoz 
sokolovny Vratislavice a Sportovního areálu Na Rozcestí v rozsahu 24. – 26. 12. 2017 a 1.1.2018 
budou areály uzavřeny a 31. 12. 2017 bude provoz zkrácen na provozní dobu od 9:00 – 15:00 hodin  
a ukládá vedoucí OKŠS informovat o tomto omezení provozu veřejnost.  
Z: OKŠS                                                                                                                                   T: 10/2017 
 
Usnesení č. 457/10/2017 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání souhlasí s výroční zprávou 
za školní rok 2016/2017 předloženou ředitelem ZÁKLADNÍ ŠKOLY, LIBEREC – VRATISLAVICE NAD 
NISOU, příspěvková organizace, Nad Školou 278, Liberec 30, PSČ 463 11 a ukládá starostovi 
předložit tuto zprávu na nejbližším jednání zastupitelstva městského obvodu. 
Z: OKŠS                                                                                                                                   T: 11/2017 
 
 
Usnesení č. 458/10/2017 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání souhlasí s výroční zprávou 
za školní rok 2016/2017 předloženou ředitelkou MATEŘSKÉ ŠKOLY "SÍDLIŠTĚ", Liberec 30, 
Skloněná 1414, příspěvková organizace, Mateřská škola "Lísteček", Vratislavice nad Nisou, 



příspěvková organizace, Východní 270, Liberec 30 a ukládá starostovi předložit tyto zprávy na 
nejbližším jednání zastupitelstva městského obvodu. 
Z: starosta                                                                                                                                 T: 11/2017 
 
Usnesení č. 459/10/2017 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání :  
1) schvaluje změnu Smlouvy 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    

2) schvaluje předložený návrh dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu prostor sloužících podnikání 
uzavřené s Dagmar Zdvihalovou, se sídlem Pastelová 1084/7, 460 06, Liberec VI, IČ: 72729511 a 
ukládá starostovi tento dodatek podepsat.  

Z: OKŠS                                                                                                                                   T: 10/2017 
 
Usnesení č. 460/10/2017 
Rada Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou po projednání bere na vědomí zápis ze 
Školské rady konané 16. 10. 2017 dle předložené důvodové zprávy.  
Z: OKŠS                                                                                                                                   T: 10/2017 
 
Usnesení č. 461/10/2017 
Rada Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou po projednání bere na vědomí informaci 
Tělovýchovné jednoty JISKRA ohledně změn v oddílu aerobiku dle důvodové zprávy a dále bere na 
vědomí informaci ohledně odmítnutí podepsání smlouvy o dotaci pro rok 2017 ze strany TJ.  
Z: OKŠS                                                                                                                                   T: 10/2017 
 
Usnesení č. 462/10/2017 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání: 

a) Souhlasí s předloženým návrhem na 5. rozpočtového opatření roku 2017;  
b) Souhlasí s upraveným rozpočtem na rok 2017 v tomto členění:  

 Schválený rozpočet Stav po 5.RO 

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

Tř.2 – Příjmy nedaňové 4 961 000 6 104 921,30 

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

Tř.4 – Přijaté transfery a dotace 1 323 000 19 295 029,40 

Příjmy celkem 129 236 000 152 901 950,70 

Tř.5 – Výdaje běžné 91 110 680 111 169 462,70 

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

Výdaje celkem 132 160 680 214 520 122,70 

Financování – úvěr  0 30 000 000,00 

Financování – zapojený zůstatek BÚ 2 924 680 31 618 172,00 

 
a ukládá starostovi předložit rozpočtové opatření ke schválení zastupitelstvu MO.  
Z: starosta                        T: 11/2017 
 
Usnesení č. 463/10/2017 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání  
souhlasí s návrhem rozpočtu na rok 2018 v tomto členění: 

 
 

  třída  Kč  

Daňové příjmy 1               97 645 000,00 Kč  

Běžné příjmy 2                 4 991 000,00 Kč  

Kapitálové příjmy 3               20 000 000,00 Kč  

Transfery a převody 4                 6 575 000,00 Kč  

PŘÍJMY CELKEM                129 211 000,00 Kč  

      

zapojení bankovních zůstatků 8               36 585 000,00 Kč  



úvěr 8               30 000 000,00 Kč  

PŘÍJMY + FINANCOVÁNÍ                195 796 000,00 Kč  

Běžné výdaje CELKEM 5               95 666 000,00 Kč  

Kapitálové výdaje CELKEM 6              100 130 000,00 Kč  

VÝDAJE CELKEM                195 796 000,00 Kč  

 
 
a ukládá starostovi předložit tento materiál na jednání zastupitelstva MO.  
Z: starosta                T: 11/2017 
 
Usnesení č. 464/10/2017 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání souhlasí s návrhem 
rozpočtového výhledu na období 2019-2021, s plánem rozvoje na období 2019-2021 a ukládá 
starostovi tento rozpočtový výhled předložit ke schválení Zastupitelstvu Městského obvodu Liberec-
Vratislavice nad Nisou. 
Z: EO                    T: 11/2017 
 
Usnesení č. 465/10/2017 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje Dodatek č. 2 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: 10/2017 
 
Usnesení č. 466/10/2017 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje výzvu a základní 
údaje zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadanou jako VZMR 
ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek s využitím některých paragrafů na 
stavbu „Přístavba prodejny zeleniny č.p. 287 – Vratislavice n.N.“, ukládá starostovi podepsat 
dokumenty veřejné zakázky a ukládá TO zajistit realizaci výběrového řízení. 
Z: starosta, TO                               T: 11/2017 
 
Usnesení č. 467/10/2017 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje výzvu a základní 
údaje zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadanou jako VZMR 
ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek s využitím některých paragrafů na 
stavbu „Přeložky vodovodu a kanalizace – přístavba prodejny zeleniny – Tanvaldská ul. č.p. 287 – 
Vratislavice n.N.“, ukládá starostovi podepsat dokumenty veřejné zakázky a ukládá TO zajistit 
realizaci výběrového řízení. 
Z: starosta, TO                            T: 11/2017 
 
Usnesení č. 468/10/2017 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání bere na vědomí předložený 
Operační plán zimní údržby silnic na rok 2017/2018 a ukládá starostovi předložit tento materiál na 
příštím jednání ZMO k projednání. 
Z: starosta, TO                            T: 11/2017 
 
Usnesení č. 469/10/2017 
Rada Městského obvodu Liberec  – Vratislavice nad Nisou bere na vědomí žádost TO-DŽP o  
pokácení 1ks břízy bělokoré nacházející se na p.p.č. 1526/6, v  k.ú. Vratislavice nad Nisou, která je 
ve vlastnictví SML, schvaluje její pokácení v době vegetačního klidu dřevin  a pověřuje starostu 
k podání žádosti o pokácení.  
Z: TO, starosta                              T: 12/2017 
 
 
Usnesení č. 470/10/2017 
Rada Městského obvodu Liberec  – Vratislavice nad Nisou bere na vědomí žádost TO-DŽP o  
pokácení 1ks jasanu ztepilého nacházejícího se na p.p.č. 1243/67, v  k.ú. Vratislavice nad Nisou, 



který je ve vlastnictví SML, schvaluje jeho pokácení v době vegetačního klidu dřevin  a pověřuje 
starostu k podání žádosti o pokácení.  
Z: TO, starosta                              T: 12/2017 
 
Usnesení č. 471/10/2017 
Rada Městského obvodu Liberec  – Vratislavice nad Nisou bere na vědomí žádost TO-DŽP o  
pokácení 1ks smrku omoriky nacházejícího se na p.p.č. 2362/1, 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: 12/2017 
 
Usnesení č. 472/10/2017 
Rada Městského obvodu Liberec  – Vratislavice nad Nisou bere na vědomí žádost TO-DŽP o  
pokácení 3ks bříz bělokorých a 1ks smrku ztepilého nacházejících se na p.p.č. 1264/1, v  k.ú. 
Vratislavice nad Nisou, které jsou ve vlastnictví SML, schvaluje jejich pokácení v době vegetačního 
klidu dřevin  a pověřuje starostu k podání žádosti o pokácení.  
Z: TO, starosta                              T: 12/2017 
 
Usnesení č. 473/10/2017 
Rada Městského obvodu Liberec  – Vratislavice nad Nisou bere na vědomí žádost TO-DŽP o  
pokácení 3ks javorů mléče a 1ks javoru klene nacházejících se na p.p.č. 1880/5, 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.  
Z: TO, starosta                              T: 12/2017 
 
Usnesení č. 474/10/2017 
Rada Městského obvodu Liberec  – Vratislavice nad Nisou bere na vědomí žádost TO-DŽP o  
pokácení 7ks javorů mléče, nepodléhajících povolení k pokácení,  nacházejících se na p.p.č. 553 v 
 k.ú. Vratislavice nad Nisou, které jsou ve vlastnictví SML, souhlasí s jejich pokácením v době 
vegetačního klidu dřevin a pověřuje TO-DŽP k zajištění jejich pokácení. 
 Z: TO, starosta                             T: 12/2017 
 
Usnesení č. 475/10/2017 
Rada Městského obvodu Liberec  – Vratislavice nad Nisou bere na vědomí žádost TO-DŽP o  
pokácení 1ks jasanu ztepilého na p.p.č. 2773, v  k.ú. Vratislavice nad Nisou, který je ve vlastnictví 
SML,  neschvaluje jeho pokácení.  
Dále bere na vědomí žádost TO-DŽP, schvaluje úpravu zapojeného porostu na p.p.č. 2773 a 
vymýcení zapojeného porostu v rozloze 25m2 na p.p.č. 1147/3 a pověřuje TO-DŽP k zajištění úpravy 
a vymýcení zapojeného porostu (do 40m2 plochy nepodléhá povolení k pokácení).  
Z: TO, starosta                              T: 12/2017 
 
Usnesení č. 476/10/2017 
Rada Městského obvodu Liberec  – Vratislavice nad Nisou bere na vědomí žádost TO-DŽP o  
pokácení 4ks „podměrečných“ tújí nacházejících se na p.p.č. 1950 v  k.ú. Vratislavice nad Nisou, které 
jsou ve vlastnictví SML, schvaluje úpravu tvaru koruny v době vegetačního klidu dřevin a pověřuje 
TO-DŽP k zajištění této úpravy.   
Z: TO, starosta                            T: 12/201
           
 
Usnesení č. 477/10/2017 
Rada Městského obvodu Liberec  – Vratislavice nad Nisou bere na vědomí žádost TO-DŽP o  
pokácení 1ks „podměrečného“ modřínu opadavého, dvoj kmene nacházejícího se na p.p.č. 2055/1 v 
 k.ú. Vratislavice nad Nisou, který je ve vlastnictví SML, schvaluje jeho pokácení v době vegetačního 
klidu dřevin a pověřuje TO-DŽP k zajištění pokácení (do obv.80cm ve v.130cm nepodléhají povolení 
o pokácení).  
Z: TO, starosta                              T: 12/2017 
 
 
 
 



Usnesení č. 478/10/2017 
Rada Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou bere na vědomí žádost TO-DŽP o  
pokácení 7ks smrků a 70m2 zapojeného porostu nacházejících se na p.p.č. 14 v  k.ú. Vratislavice nad 
Nisou, která je ve vlastnictví SML, neschvaluje jejich pokácení v době vegetačního klidu dřevin. 
Z: TO, starosta                              T: 12/2017 
Hlasování: 5 pro 
 
Usnesení č. 479/10/2017 
Rada Městského obvodu Liberec  – Vratislavice nad Nisou bere na vědomí žádost TO-DŽP o  
pokácení 1ks javoru mléče nacházejícího se na p.p.č. 1880/5, 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: 12/2017 
 
Usnesení č. 480/10/2017 
Rada Městského obvodu  Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání bere na vědomí vyřízení 
námětů a připomínek zastupitelů MO Liberec - Vratislavice nad Nisou ze 4. zasedání ZMO  dne 11.09. 
2017 a ukládá starostovi předložit tento materiál na jednání zastupitelstva MO. 
Z:starosta                                                                                                                                 T: 11/2017 
 
Usnesení č. 481/10/2017 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje návrh programu 

jednání 5. ZMO dne 15. 11. 2017.   
 
Návrh programu jednání zastupitelstva: 
5. zasedání zastupitelstva MO – 15. listopadu  2017 od 17,00 hod.  
 

1. Zahájení 
2. Jmenování zapisovatelky a jmenování ověřovatelů zápisu 
3. Schválení programu 
4. Diskuse občanů 
5. Základní škola – Hodnocení práce školské rady 
6. Výroční zpráva ZŠ 
7. Výroční zprávy MŠ 
8. Informace finančního výboru 
9. 5. rozpočtové opatření roku 2017 
10. Rozpočet na rok 2018 
11. Rozpočtový výhled  
12. Smlouva o bezúplatném převodu - p.p.č. 1886/62 
13. Směna pozemků - p.p.č. 2730, 3061/1, 3223/1, 3304, 3605, 3615, 3631, 3633, 3638, 3639 a 

3640 (SML) za 1187/2, 1344/4, 1344/5, 2633, 2731/4 (LČR) 
14. Operační plán zimní údržby silnic 2017 - 2018   
15. Kupní smlouva na prodej vodohospodářského majetku „Liberec, Vratislavice n/N, Pod Skalkou, 

Zavřená – tlaková kanalizace se společností S.V.S. a.s.   
16. Informace kontrolního výboru  
17. OZV o vedení technické mapy města 
18. Obsahový plán činnosti RMO a ZMO Liberec – Vratislavice nad Nisou I. pol. 2018 
19. Vyřízení námětů a připomínek zastupitelů ze 4. ZMO ze dne 11.09.2017 
20. Informace starosty  
21. Podněty a připomínky zastupitelů 

 
Usnesení č. 482/10/2017 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání bere na vědomí Obsahový 
plán činnosti rady MO a zastupitelstva MO na I. pololetí 2018 a ukládá starostovi předložit tento 
materiál na jednání zastupitelstva MO.  
Z: starosta                            T: 11/2017 
 
 
 
 



Usnesení č. 483/10/2017 
Rada Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou po projednání bere na vědomí výsledek 
zveřejněné nabídky na odprodej movitého majetku, schvaluje odprodej nepotřebného majetku : 
skútr Yamaha Aerox RZ: 2L7790, VIN: VG5SA144000196685 rok výroby 2010 za cenu 14000,- Kč 
Luďku Svobodovy, bytem Jáchymovská 283 Liberec 10 a ukládá vedoucímu technického odboru 
zajistit realizaci prodeje a starostovi podepsat příslušné smluvní dokumenty. 
Z: TO                     T:12/2017 
 
Usnesení č. 484/10/2017 
Rada Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou po projednání bere na vědomí bez 
připomínek návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec o vedení technické mapy 
města a ukládá starostovi předložit k projednání v zastupitelstvu  
Z: TO                     T:11/2017 
 
Usnesení č. 485/10/2017 
Rada Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou po projednání bere na vědomí zápis 
z jednání komise rady. 
 
Usnesení č. 486/10/2017 
Rada Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje:  

1. ukončení smlouvy o zajištění ostrahy objektu – PCO se společností TOREX SECURITY, spol. 
s r.o., IČ 25039598,  ze dne 1.1.2014 na ostrahu a servis zabezpečovacího zařízení 
Technického střediska, 

2. připojení zabezpečovacího zařízení areálu TS na pult centralizované ochrany Městské policie 
Liberec a uzavření dohody o ochraně majetku zabezpečeného bezpečnostním zařízením 
napojeným na PCO MPL, 

3. servis zabezpečovacího zařízení areálu TS společností KELCOM international Liberec s.r.o., 
IČ: 60277301, se sídlem Ještědská 85, 46008 Liberec, a 

ukládá starostovi podepsat příslušné dokumenty 
Z:starosta                                     T: 11/2017 
 
Usnesení č. 487/10/2017 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání bere na vědomí informace 
starosty ze 16. zasedání Rady Městského obvodu Liberec - Vratislavice n. N. dne 25. 10. 2017. 
Z:starosta                                                                                                                                   T:10/2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
…………………………………..                                                                ………………………………… 
           Lukáš Pohanka                       Ing. Jiří Mejsnar 
                starosta                                                                                              místostarosta 
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