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              U S N E S E N Í  
Z 18. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO 

                 OBVODU   LIBEREC - VRATISLAVICE N/N, 
KONANÉ  DNE 07. 11. 2016 

 
 
 

 
Usnesení č. 471/11/2016 
Rada Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje program 18. 
zasedání rady MO dne 07. 11. 2016.   
 
Usnesení č. 472/11/2016 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání :  
1)  ruší usnesení č. 347/08/2016 ze dne 29.8.2016 
2) schvaluje pronájem části p.p.č. 1439/1 v ul. U Sila, částí p.p.č. 2209/23 v ul. U Sila a části p.p.č. 
2249/1 v ul. Tanvaldská - Východní za účelem umístění  propagačně-informačních plakátovacích 
ploch od 1.12.2016 na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 12 měsíců  a za cenu 3.000,-Kč/pronajatá 
část pozemku/1rok bez DPH pro spol. RENGL, s.r.o., Zákopnická 354/11, 460 01 Liberec 14, IČ 254 
20 160 za podmínky úhrady částky za skutečné užívání částí uvedených pozemků od 1.10.2016 do 
30.11.2016 a ukládá TOM zajistit uzavření nájemní smlouvy.   
Z: TOM                     T : 11/2016 
 
Usnesení č. 473/11/2016 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje zřízení služebnosti 
inženýrské sítě zakládající právo zřídit a provozovat podzemní vedení optického kabelu sítě 
elektronických komunikací, vstupu a vjezdu pro její provozování a udržování na p.p.č. 1998, 2579, 
2586 a 2599/1 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 UPC Česká republika, s.r.o., 
Závišova 502/5, Praha 4 – Nusle, IČ 005 62 262 za podmínky složení zálohy ve výši 663.260,-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: 12/2016 
 
Usnesení č. 474/11/2016 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje zřízení služebnosti 
inženýrské sítě zakládající právo zřídit a provozovat podzemní vedení optického kabelu sítě 
elektronických komunikací, vstupu a vjezdu pro její provozování a udržování na p.p.č. 1232/1, 1243/1, 
1243/51, 1243/52, 1243/54, 1243/60, 1243/61, 1243/63, 1243/64, 1243/65, 1243/66, 1243/67, 1248/1, 
1256, 1260/1, 1260/13, 1264/1, 1265, 1271, 1280/1, 1291, 1292/1, 1295, 1302/1, 1303/13, 1333, 
1348/3, 1352/1 a 1886/15 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 a-net Liberec s.r.o., 
Hodkovická 109, Liberec XXIII – Doubí, 463 12 Liberec, IČ 286 87 965 za podmínky složení zálohy ve 
výši 417.190,-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 : 12/2016 
 
Usnesení č. 475/11/2016 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje zřízení věcného 
břemene - služebnosti spočívajícího v právu umístit a provozovat stavbu vedení  veřejného osvětlení, 
a právu vstupu a vjezdu v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami a provozováním 
inženýrské sítě na p.p.č. 1886/1 v k. ú. Vratislavice nad Nisou ve vlastnictví Ředitelství silnic a dálnic 
ČR, Na Pankráci 546/56, Praha 4, IČ 659 93 390  ve prospěch Statutárního města Liberec, nám. Dr.E. 
Beneše 1, Liberec, IČ 00262978 ( investor stavby Městský obvod Liberec -  Vratislavice nad Nisou, 
Tanvaldská 50, Liberec 30, IČ 00262978), úplatně v souladu s cenovými předpisy, tj. zák. č. 151/1997 
Sb., o oceňování majetku, v platném znění, a dle platného metodického pokynu ŘSD a jeho příloh ze 
dne 12.1.2015, na dobu neurčitou a ukládá starostovi projednat tuto majetkoprávní operaci 
v následných orgánech. 
Z: starosta                       T : 12/2016 
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Usnesení č. 476/11/2016 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání souhlasí se zněním zřizovací 
listiny Mateřské školy ″Lísteček″, Vratislavice nad Nisou, příspěvková organizace se sídlem Liberec 30 
– Vratislavice nad Nisou, Východní 270, PSČ 463 11 s platností a účinností od 1. 1. 2017 a ukládá 
starostovi předložit tuto zřizovací listinu na nejbližším zasedání ZMO.  
Z: OKŠS                                                                                                                                   T: 12/2016 
 
Usnesení č. 477/11/2016 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání: 

a) souhlasí s předloženým návrhem na 5. rozpočtové opatření roku 2016  
b) souhlasí s upraveným rozpočtem na rok 2016 v tomto členění:  

 Stav po 5. RO (CZK) 

Tř.1 - Příjmy daňové 91 176 000 

Tř.2 - Příjmy nedaňové 5 424 000 

Tř.3 - Příjmy kapitálové 50 000 

Tř.4 - Přijaté transfery a dotace 3 317 000 

Příjmy celkem 99 967 000 

Tř.5 - Výdaje běžné 80 968 590 

Tř.6 - Výdaje kapitálové 49 732 941 

Výdaje celkem 130 701 531 

Schodek (financování) 30 734 531 

a ukládá starostovi předložit rozpočtové opatření ke schválení zastupitelstvu MO.  
Z: EO                                      T: 11/2016 
 
Usnesení č. 478/11/2016 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje vyřazení a likvidaci 
opotřebeného majetku MŠ Lísteček v navrženém rozsahu 23.205,-Kč v pořizovací ceně k 31.10.2016. 
Případný příjem z likvidace bude příjmem rozpočtu MŠ. 
Z: EO                            T: 11/2016 
 
Usnesení č. 479/11/2016 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje vyřazení a likvidaci 
opotřebeného majetku MOV v navrženém rozsahu dle přílohy k 31.10.2016.  
Z: EO               T: 11/2016 
 
Usnesení č. 480/11/2016 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje výzvu k jednání a 
zadávací dokumentaci jednacího řízení bez uveřejnění, v rozsahu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek na dodávky „Nákup tepelné energie pro Městský obvod Vratislavice nad Nisou“, 
objekt Kulturního centra 101010, ukládá místostarostovi podepsat dokumenty k veřejné zakázce a 
ukládá TO zajistit realizaci jednacího řízení bez uveřejnění.  
Z: starosta, TO                           T: 11/2016 
 
Usnesení č. 481/11/2016 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání souhlasí s bezúplatným 
darováním tlakové kanalizace v ul. Zavřená, povolení k trvalému užívání rozhodnutím Okresního 
úřadu Liberec, č.j. RŽP/2/3567/00-231.2/Sv., ze dne 3.1.2001, kanalizaci v lokalitě 33 RD Pod 
Skalkou, povolení k užívání rozhodnutím Okresního úřadu Liberec č.j. RŽP/2/1323/98-231.2/Sv., ze 
dne 25.9.1998 a kanalizace Pod Skalkou, povolení k užívání rozhodnutím Okresního úřadu Liberec, 
č.j. RŽP/2/858/00-231.2/Sv., ze dne 10.5.2000, se společností BERMIA, spol. s.r.o. v likvidaci, se 
sídlem Švermova 386, 460 10 Liberec X – Františkov, IČ: 48293725, zastoupená likvidátorem Ing. 
Janou Horákovou, IČ: 64058522, se sídlem Měsíčná 256/2, 460 02 Liberec, IČ: 64058522 a ukládá 
starostovi předložit příslušnou smlouvu na jednání ZMO k projednání.  
Z: starosta, TO                                                                                                             T: 11/2016 
 
Usnesení č. 482/11/2016 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání bere na vědomí stanovisko 
společnosti AUTO KOUTEK s.r.o., se sídlem Tanvaldská 1141, 463 11 Liberec 30, IČ: 62245830 o 
odstoupení od podání nabídky na dodávku vícemístného vozidla k zajištění činnosti TS při údržbě 
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katastru Vratislavice nad Nisou a ukládá TO zajistit zveřejnění nové veřejné zakázky malého rozsahu 
na dodávku vozidla dle požadavku vedoucího TS.  
Z: TO                T:11/2016 
       
Usnesení č. 483/11/2016 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání souhlasí s poskytnutí daru 
na spolufinancování opravy opěrné zdi v ul. Nad Školou u č.p. 1408 se Společenstvím vlastníků bytů, 
Nad Školou 1408, 463 11 Liberec, IČ:  , ve výši 35.000,- Kč a ukládá starostovi předložit k projednání 
na ZMO.  
Z: starosta, TO                          T: 11/2016 
 
Usnesení č. 484/11/2016 
Rada MO Liberec – Vratislavice nad Nisou po projednání souhlasí s: 

a) dotačním programem na podporu aktivit v oblasti ŽP z fondu Životního prostředí MO Liberec - 
Vratislavice nad Nisou včetně přílohy, formuláře „Žádost o poskytnutí dotace z fondu ŽP MO 
Liberec – Vratislavice n. N.“ 

b) zněním vzoru smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z fondu ŽP MO  
a ukládá starostovi předložit tento materiál k projednání zastupitelstvu MO.                                                                         
Z: TO, starosta                                                  T: 11/20166 
 
Usnesení č. 485/11/2016 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje dohodu o užívání 
nemovité věci ve vlastnictví státu se Státním pozemkovým úřadem, se sídlem Husinecká 1024/11a, 
130 00 Praha 3, IČ: 01312774 na pozemky p.p.č. 1347 a 1348/1 v k.ú. Vratislavice n.N. za cenu 35,- 
Kč/m2/rok a ukládá starostovi podepsat příslušnou dohodu.  
Z: starosta, TO             T: 11/2016 
 
Usnesení č. 486/11/2016 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje návrh programu 
jednání 5. ZMO dne 16. 11. 2016. 
1. Zahájení 
2. Jmenování zapisovatelky a jmenování ověřovatelů zápisu 
3. Schválení programu 
4. Diskuse občanů 
5. Informace finančního výboru 
6. 5. rozpočtové opatření roku 2016 
7. Rozpočet na rok 2017 
8. Prodej p.p.č. 1886/78 při ul. Tanvaldská 
9. Přijetí daru částí p.p.č. 1270/1 při ul. Vnější 
10. Směna p.p.č. 1330/1 (SBD PSL) při ul. Nad Školou za p.p.č. 1280/17 (SML) při ul. Zámecký   
             vrch 
11. Smlouvu o bezúplatném darování tlakové kanalizace v ul. Zavřená a Pod Skalkou 
12. Výroční zpráva ZŠ 
13. Výroční zpráva MŠ 
14. Základní škola – hodnocení práce Školské rady 
15. Hodnocení školní kuchyně + příspěvek na stravné 
16. Nová zřizovací listina MŠ Lísteček 
17. Dotační výzva pro čerpání finanční podpory ze Sportovního a Kulturního fondu a Fondu   
             životního prostředí M0 v roce 2017 
18. Obecně závazná vyhláška Statutárního města Liberec, kterou se vymezují školské obvody  
             spádových mateřských škol v Liberci 
19. Obecně závazná vyhláška Statutárního města Liberec o nočním klidu 
20. Poskytnutí příspěvku - SVB Nad Školou č.p. 1408, Vratislavice nad Nisou o dotaci na opravu  
             opěrné zdi   
21. Zadání 88.A změny územního plánu města Liberec – úprava textové části – regulativu 
22. Informace kontrolního výboru  
23. Obsahový plán činnosti RMO a ZMO Liberec – Vratislavice nad Nisou I. pol. 2017 
24. Vyřízení námětů a připomínek zastupitelů z 4. ZMO ze dne 07.09.2016 
25. Informace starosty  
26. Podněty a připomínky zastupitelů 
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Usnesení č. 487/11/2016 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání bere na vědomí návrh 
obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec o nočním klidu a ukládá starostovi předložit k 
projednání zastupitelstvu MO 
Z: starosta                     T:11/2016 
 
Usnesení č. 488/11/2016 
Rada Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou po projednání bere na vědomí zápisy 
z jednání komisí rady. 
 
Usnesení č. 489/11/2016 
Rada Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje přijetí daru od  
ŠKODA AUTO a.s., se sídlem: tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav II, 293 01 Mladá Boleslav, 
IČO: 00177041, dle důvodové zprávy. 
 
Usnesení č. 490/11/2016 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání bere na vědomí zadání 88.A 
změny územního plánu města Liberec – úprava textové části – regulativu a ukládá starostovi 
předložit k projednání zastupitelstvu MO 
Z: starosta                    T: 11/2016 
 
Usnesení č. 491/11/2016 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání bere na vědomí návrh 
obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec o místním poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a ukládá 
starostovi předložit k projednání zastupitelstvu MO 
Z: starosta                    T: 11/2016 
 
Usnesení č. 492/11/2016 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání bere na vědomí informace 
starosty z 18. jednání ze dne 7.11.2016. 
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