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              U S N E S E N Í  
Z 17. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO 

                 OBVODU   LIBEREC - VRATISLAVICE N/N, 
KONANÉ  DNE 24. 10. 2016 

 
 
 

 
Usnesení č. 446/10/2016 
Rada Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje program 17. 
zasedání rady MO dne 24. 10. 2016.   
 
Usnesení č. 447/10/2016 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání neschvaluje žádost občana, 
ze dne 21.9.2016, ve věci prodeje p.p.č. 908/1, při ul. Tyršův vrch, v k.ú. Vratislavice nad Nisou. 
Z: TOM                     T : 10/2016 
 
Usnesení č. 448/10/2016 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání souhlasí se záměrem směny 
p.p.č. 2730, části 3061, části 3223, 3304, 3605, 3615, 3631, 3633, 3638, 3639 a 3640 v k.ú. 
Vratislavice nad Nisou a ukládá TOM zajistit vytvoření geometrického plánu. 
Z: TOM                                T : 2/2017 
 
Usnesení č. 449/10/2016 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání bere na vědomí výzvu 
k uzavření nájemní smlouvy od Státního pozemkového úřadu, sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 
Praha 3 – Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj, U Nisy 6a, 460 57 Liberec III – na pronájem 
p.p.č. 1347 a 1348/1, při ul. Nad Školou, v k.ú. Vratislavice nad Nisou, a ukládá starostovi a 
vedoucímu TO zahájit jednání s SPÚ.    
Z: starosta, TO                                             T: 12/2016 
 
Usnesení č. 450/10/2016 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje výměnu 
kuchyňské linky a opravu okna v nájemním bytě č. 6, v domě č.p. 287, ul. Tanvaldská, 463 11 Liberec 
XXX a ukládá TOM zajistit provedení prací. 
Z: TOM                       T: 2/2017 
 

Usnesení č. 451/10/2016 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje žádost nájemkyně  
ve věci proplacení poloviny nákladů za vytápění nepronajatého bytu č. 2 ve výši 11.145,- Kč a nákladu 
na rozbor vody ve výši 1.020,- Kč.  
Z: TOM                T: 2/2017 
 
Usnesení č. 452/10/2016 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání :  
1) neschvaluje žádost občana ze dne 12.10.2016 o ukončení nájemní smlouvy č.j. 542 na pronájem 
části p.p.č. 2582/1 dohodou k 31.10.2016 
2) schvaluje ukončení nájemní č.j. 542 uzavřené s občany na pronájem části p.p.č. 2582/1 dohodou 
ke dni 30.11.2016 
3) schvaluje záměr pachtu p.p.č. 2582/1 v  k.ú. Vratislavice nad Nisou a ukládá TOM zajistit 
zveřejnění. 
Z: TOM                               T: 11/2016 
 
Usnesení č. 453/10/2016 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou  po projednání :  
1) bere na vědomí informace TOM o výsledku zveřejnění záměru pronájmu prostoru sloužícího 
podnikání v přízemí bytového domu č.p. 1400, Liberec XXX-Vratislavice nad Nisou, stojícího na p.p.č. 
1257 v k.ú Vratislavice nad Nisou (bývalá prodejna ovoce a zeleniny) 
2) schvaluje záměr pronájmu prostoru sloužícího podnikání o výměře 21 m2 v přízemí bytového domu 
č.p. 1400, Liberec XXX-Vratislavice nad Nisou, stojícího na p.p.č. 1257 v k.ú Vratislavice nad Nisou, 
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minim. výše nájemného :   500,-Kč/m2/rok (obchody)  
                                        200,-Kč/m2/rok (služby a sklady) 
a ukládá TOM zajistit zveřejnění.      
Z:TOM                                                    T: 11/2016 
 
Usnesení č. 454/10/2016 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje zřízení služebnosti 
inženýrské sítě zakládající právo vedení přípojky splaškové kanalizace, vstupu a vjezdu pro její 
provozování a udržování na p.p.č. 2286 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 vlastníka p.p.č. 2284 v k.ú Vratislavice nad Nisou, jejíž součástí je rodinný dům č.p. 1367, 
občanů, a kteréhokoliv dalšího vlastníka, 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: starosta                         T: 11/2016 
 
Usnesení č. 455/10/2016 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje zřízení služebnosti 
inženýrské sítě zakládající právo vedení přípojky splaškové kanalizace, vstupu a vjezdu pro její 
provozování a udržování na p.p.č. 2286 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 vlastníka p.p.č. 2285/3 v k.ú Vratislavice nad Nisou, občanů, a kteréhokoliv dalšího 
vlastníka, 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: starosta                           T: 11/2016 
 
Usnesení č. 456/10/2016 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání bere na vědomí odvolání 
proti rozhodnutí rady MO občana ze dne 10.10.2016 a trvá na svém usnesení č. 401/09/2016 ze dne 
12.9.2016.  
Z: TOM                            T: 11/2016 
 
Usnesení č. 457/10/2016 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje žádost o uzavření 
knihovny Vratislavice v termínech 26. – 27.10.2016 (podzimní prázdniny), v termínu 27.12. – 
30.12.2016 (vánoční prázdniny) a 20. -. 24.2.2017 (jarní prázdniny) a ukládá vedoucí OKŠS 
informovat o tomto omezení provozu veřejnost.  
Z: OKŠS                                                                                                                         T: 10/2016 
 
Usnesení č. 458/10/2016 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje vánoční provoz 
sokolovny Vratislavice a Sportovního areálu Na Rozcestí v rozsahu 24. – 26. 12.2016 a 1.1.2017 
budou areály uzavřeny a 31.12.2016 bude provoz zkrácen na dobu od 9:00 – 15:00 hodin a ukládá 
vedoucí OKŠS informovat o tomto omezení provozu veřejnost.  
Z: OKŠS                                                                                                                                   T: 10/2016 
 
Usnesení č. 459/10/2016 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání souhlasí s informací o 
přijímacím řízení pro školní rok 2016/2017 do vratislavických mateřských škol a ukládá starostovi 
předložit tuto informaci na nejbližším zasedání ZMO.  
Z: OKŠS                                                                                                                         T: 11/2016 
 
Usnesení č. 460/10/2016 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání souhlasí s výroční zprávou 
za školní rok 2015/2016 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: 11/2016 
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Usnesení č. 461/10/2016 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání souhlasí s výroční zprávou 
za školní rok 2015/2016  
MATEŘSKÉ ŠKOLY, Liberec 30, Tanvaldská 282, příspěvková organizace, 
MATEŘSKÉ ŠKOLY "SÍDLIŠTĚ", Liberec 30, Skloněná 1414, příspěvková organizace, 
MATEŘSKÉ ŠKOLY “LÍSTEČEK“, Liberec 30, Východní 270, příspěvková organizace a 
ukládá starostovi předložit tyto zprávy na nejbližším jednání zastupitelstva městského obvodu. 
Z: starosta                                                                                                                                T: 11/2016 
 
Usnesení č. 462/10/2016 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje účast MATEŘSKÉ 
ŠKOLY ″LÍSTEČEK″, Liberec 30, východní 270, příspěvková organizace v projektu Pojďme a podejme 
si ruce, číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0001735 a ukládá starostovi podepsat souhlas 
obce s účastí v projektu.  
Z: OKŠS                                                                                                                         T: 10/2016 
 
Usnesení č. 463/10/2016 
Rada MO Liberec – Vratislavice nad Nisou bere na vědomí žádost TO-DŽP o  pokácení 1ks dřeviny 
nacházející se na p.p.č. 1192 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 stromu.  
Z: TO, starosta                                                     T: 11/2016 
 
Usnesení č. 464/10/2016 
Rada MO Liberec – Vratislavice nad Nisou bere na vědomí žádost TO-DŽP o  pokácení 1ks dřeviny 
nacházející se na p.p.č. 1543 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 stromu.       
Z: TO, starosta                                                     T:11/2016 
 
Usnesení č. 465/10/2016 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje smlouvu o 
poskytování služeb, (nakládání s odpady), č. S16/100975 se společností FCC Liberec, s.r.o., se  
sídlem Mydlářská 105/10, 460 10 Liberec 10, IČ: 63146746, dle důvodové zprávy v rozsahu 
jednotkových cen za provádění svozu a likvidace komunálního a nebezpečného odpadu v k.ú. 
Vratislavice n. N. a ukládá starostovi podepsat příslušnou smlouvu. 
Z: starosta, TO                                      T: 10/2016 
 
Usnesení č. 466/10/2016 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje Dodatek č. 2 ke 
smlouvě o poskytování služeb č. S066311862 se společností FCC Liberec, s.r.o., se sídlem 
Mydlářská 105/10, 460 10 Liberec 10, IČ: 63146746, dle důvodové zprávy v rozsahu jednotkových 
cen za provádění svozu a likvidace separovaného odpadu v k.ú. Vratislavice n. N. a ukládá starostovi 
podepsat příslušný dodatek.                                                                  
Z: starosta, TO                            T:10/2016 
 
Usnesení č. 467/10/2016 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje Dodatek č. 2 ke 
smlouvě o poskytování služeb č. S046311341 se společností FCC Liberec, s.r.o., se sídlem 
Mydlářská 105/10, 460 10 Liberec 10, IČ: 63146746, dle důvodové zprávy v rozsahu jednotkových 
cen za provádění svozu a likvidace separovaného odpadu v k.ú. Vratislavice n. N. a ukládá starostovi 
podepsat příslušný dodatek. 
 Z: starosta, TO               T: 10/2016 
 
Usnesení č. 468/10/2016 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání bere na vědomí Obsahový 
plán činnosti rady MO a zastupitelstva MO na I. pololetí 2017 a ukládá starostovi předložit tento 
materiál na jednání zastupitelstva MO.  
Z: starosta                 T: 11/2016 
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Usnesení č. 469/10/2016 
Rada Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou po projednání bere na vědomí zápisy z 
jednání komisí rady. 
 
 
Usnesení č. 470/10/2016 
Rada Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje sanitární dny 
Úřadu městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou připadající na pátky 18.11.2016 a 
23.12.2016 a ukládá tajemníkovi informovat veřejnost a zaměstnance o přijatém usnesení  
Z: tajemník                            T:11/2016 
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