
 

  

U S N E S E N Í  

Z 17. ZASEDÁNÍ RADY 

MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - 

- VRATISLAVICE N/N, 

KONANÉ  DNE 06. 11. 2017 

 
Usnesení č. 488/11/2017   
Rada Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje program 17. 
zasedání rady MO dne 06. 11. 2017.   
 
Usnesení č. 489/11/2017  
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje záměr pronájmu 
části p.p.č 2255 v  k.ú. Vratislavice nad Nisou a ukládá TOM zajistit zveřejnění.  
Z: TOM                               T: 11/2017 
 
Usnesení č. 490/11/2017 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání :  
a) ruší usnesení č. 27/01/2016 ze dne 18.1.2016 
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 - přípojka), vstupu a vjezdu pro její provozování a udržování na p.p.č. 1386, 1400/1 a 1401 
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 49.900,-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: 12/2017 
 
Usnesení č. 491/11/2017 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání :  
a) ruší usnesení č. 346/08/2016/1 ze dne 29.8.2016 
b) schvaluje zřízení věcného břemene umístění dopravní infrastruktury (stavby lávky), vstupu a 
vjezdu  za účelem provádění  nezbytných prací spojených s opravami a revizemi, resp. rekonstrukcí 
dopravní infrastruktury nebo s odstraněním její havárie na p.p.č. 29/1 v k.ú. Vratislavice nad Nisou ve 
vlastnictví Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Hradec Králové – Slezské Předměstí, IČ 
708 90 005 ve prospěch p.p.č. 232/2 v k.ú. Vratislavice nad Nisou, kterého je vlastníkem v současné 
době  statutární město Liberec, nám. Dr.E. Beneše 1, Liberec, IČ 00262978 za úplatu ve výši 1.350,-
Kč, ke které bude připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši, na dobu neurčitou, resp. 
po celou dobu její fyzické a právní existence, a ukládá starostovi projednat tuto majetkoprávní operaci 
v následných orgánech.  
Z: starosta                           T: 12/2017 
 
Usnesení č. 492/11/2017 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání souhlasí s prodejem 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, občanu za kupní cenu 4 555 000,- Kč včetně DPH (základ daně 3 764 462,81 

Kč + 21% DPH 790 537,19 Kč), splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu do 45 dnů 

ode dne schválení majetkoprávní operace Zastupitelstvem města Liberec a ukládá starostovi 

projednat majetkoprávní operaci v zastupitelstvu MO. 

Z: TOM                                T: 11/2017 
 
Usnesení č. 493/11/2017 
Rada Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou po projednání bere na vědomí hodnocení 
práce Školské rady za školní rok 2016/2017 dle předložené důvodové zprávy a ukládá starostovi 
předložit tuto zprávu na nejbližším jednání zastupitelstva městského obvodu. 
Z: OKŠS, starosta                                                                                                                     T: 11/2017 
 



 
Usnesení č. 494/11/2017 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje s účinností od 1. 

11. 2017  

a) platový výměr Mgr. Libora Rygála, ředitele Základní školy Liberec – Vratislavice nad Nisou, 
příspěvková organizace 

b) platový výměr Mgr. Dany Keltnerové, ředitelky Mateřské školy ″Lísteček″, Vratislavice nad 
Nisou, příspěvková organizace, Východní 270, Liberec 30  

c) platový výměr Mgr. Hany Šimkové, ředitelky MATEŘSKÉ ŠKOLY ″SÍDLIŠTĚ″, Liberec 30, 
Skloněná 1414, příspěvková organizace 

a dále schvaluje s účinností od 1. 12. 2017 platový výměr Mgr. Dany Keltnerové, ředitelky Mateřské 
školy ″Lísteček″, Vratislavice nad Nisou, příspěvková organizace, Východní 270, Liberec 30  
a ukládá starostovi podepsat nové platové výměry.  
Z: OKŠS                T: 11/2017 

 
Usnesení č. 495/11/2017 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání souhlasí s: 

a) dotačním programem na podporu jednorázových akcí v oblasti sportu a tělovýchovy, kultury, 
výchovy a vzdělávání, sociální péče a zdravotnictví z rozpočtu Městského obvodu Liberec – 
Vratislavice nad Nisou na rok 2018 

b) dotačním programem na podporu pravidelné činnosti organizací v oblasti sportu a tělovýchovy 
dětí a mládeže z rozpočtu Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou s výší 
příspěvku 800 Kč/dítě do 18 let dle podmínek výzvy 

c) zněním vzorů smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace rozpočtu Městského obvodu Liberec – 
Vratislavice nad Nisou  

a ukládá starostovi předložit tento materiál k projednání zastupitelstvu MO. 
Z: OKŠS, starosta                                                                                                                     T: 11/2017 
 
Usnesení č. 496/11/2017 
1/ Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje předložený 
návrh rozpočtu na rok 2018, návrh rozpočtového střednědobého výhledu na období 2019-2021 a 
odpisový plán na r.2018 organizace Základní škola Liberec - Vratislavice, příspěvková organizace, IČ 
46746145 a pověřuje vedoucí EO zveřejněním rozpočtu a rozpočtového výhledu v souladu s platnou 
legislativou. 
Z: EO                T: 11/2017 
 
Usnesení č. 497/11/2017 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje předložený návrh 
rozpočtu na rok 2018, návrh rozpočtového střednědobého výhledu na období 2019-2021 a odpisový 
plán na r.2018 organizace Mateřská škola „Sídliště“, Liberec 30, Skloněná 1414,  příspěvková 
organizace, IČ 46746234 a pověřuje vedoucí EO zveřejněním rozpočtu a rozpočtového výhledu 
v souladu s platnou legislativou. 
Z: EO                T: 11/2017 
 
Usnesení č. 498/11/2017 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje předložený návrh 
rozpočtu na rok 2018, návrh rozpočtového střednědobého výhledu na období 2019-2021 a odpisový 
plán na r.2018 organizace Mateřská škola „Lísteček“, Vratislavice nad Nisou, příspěvková organizace, 
IČ 46746480 a pověřuje vedoucí EO zveřejněním rozpočtu a rozpočtového výhledu v souladu 
s platnou legislativou. 
Z: EO                T: 11/2017 
 
Usnesení č. 499/11/2017 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání mění usnesení rady 
městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou  č. 462/10/2017 a: 

a) Souhlasí se změněným 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 41 050 000 103 750 660,00 

Výdaje celkem 132 160 680 214 920 122,70 

Financování – úvěr  0 30 000 000,00 

Financování – zapojený zůstatek BÚ 2 924 680 32 018 172,00 

 
a ukládá starostovi předložit rozpočtové opatření ke schválení zastupitelstvu MO.  
Z: starosta                        T: 11/2017 
 
Usnesení č. 500/11/2017 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání bere na vědomí předložené 
cenové nabídky na dodávku  „Vánoční výzdoba a osvětlení pro Městský obvod Liberec – Vratislavice 
n.N., schvaluje cenovou nabídku spol. MV ENERGY s.r.o., se sídlem Sokolovská 867, 190 00 Praha 
9, IČ: 27629198, dle důvodové zprávy, ukládá starostovi podepsat a příslušnou kupní smlouvu a 
ukládá TO zajistit instalaci vánoční výzdoby. 
Z: starosta, TO                            T: 11/2017 
 
Usnesení č. 501/11/2017 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje Dodatek č.1 ke 
smlouvě o dílo se společností EUROVIA CS, a.s., se sídlem Národní 138/10, 110 00 Praha 1 – Nové 
Město, odštěpný závod oblast Čechy střed, závod Liberec, Londýnská 564, 460 01 Liberec 1, IČ: 
45274924 stavby „Zpomalovací práh v ulici Na Rozcestí v k.ú. Vratislavice nad Nisou“ na prodloužení 
termínu dokončení stavby nejpozději do 15.12.2017, dle důvodové zprávy, ukládá starostovi podepsat 
příslušný dodatek a ukládá TO zajistit realizaci stavby. 
Z: starosta, TO                              T: 11/2017 
 
Usnesení č. 502/11/2017 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje cenovou nabídku 
společnosti Silnice LK a.s., Československé armády 4805/24, 466 05 Jablonec nad Nisou, IČ: 287 
46 503, na dodávku 150 t průmyslové posypové soli pro potřeby Technického střediska Vratislavice 
n.N. za jednotkovou cenu 2.100,- Kč/t bez DPH , dle důvodové zprávy, ukládá starostovi podepsat 
příslušnou kupní smlouvu a ukládá TO zajistit dodávky soli. 
Z: starosta, TO                            T: 11/2017 
 
Usnesení č. 503/11/2017 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání bere na vědomí informace 
starosty ze 17. zasedání Rady Městského obvodu Liberec - Vratislavice n. N. dne 6. 11. 2017. 
 
Usnesení č. 504/11/2017 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání bere na vědomí informace 
starosty ze 17. jednání ze dne 06.11.2017.  
Z: starosta                                                                                                                                  T:10/2017 
 
 
 
 
 
 
 
…………………………………..                                                                ………………………………… 
           Lukáš Pohanka                       Ing. Jiří Mejsnar 
                starosta                                                                                              místostarosta 
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