
 

  

U S N E S E N Í  

Z 18. ZASEDÁNÍ RADY 

MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - 

- VRATISLAVICE N/N, 

KONANÉ  DNE 04. 12. 2017 

 
Usnesení č. 505/12/2017   
Rada Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje program 18. 
zasedání rady MO dne 04. 12. 2017.   
 
Usnesení č. 506/12/2017  
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání neschvaluje žádost občana 

ve věci záměru prodeje nebo pronájmu části p.p.č. 232/1, při ul. Za cukrárnou, v k.ú. Vratislavice nad 

Nisou.                                                                                                                                                           

Z: TOM                              T : 12/2017 

Usnesení č. 507/12/2017 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání neschvaluje žádost občana, 
ve věci směny p.p.č. 957/5 a 2414 za p.p.č. 1021 a 2094 v k.ú. Vratislavice nad Nisou.  
Z: TOM                               T: 12/2017 
 
Usnesení č. 508/12/2017 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání :  
1) schvaluje propachtování části p.p.č 3604 o výměře 16 m2 v  k.ú. Vratislavice nad Nisou od vlastníka 
Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové, IČ 
42196451 na dobu určitou od 1.1.2018 do 31.12.2022 
2) schvaluje znění předložené Smlouvy o pachtu č. B24787563 a ukládá starostovi příslušnou 
smlouvu podepsat.            
Z: TOM                                 T: 12/2017 
 
Usnesení č. 509/12/2017 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje záměr pachtu části 
p.p.č. 1933/2 v k.ú. Vratislavice nad Nisou.  
Z: TOM                              T : 12/2017 
 
Usnesení č. 510/12/2017 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje pro rok 2018 
jednostranné zvýšení nájemného o zveřejněnou inflaci v prostorech sloužících podnikání v objektech 
ve vlastnictví statutárního města Liberec a správě Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad 
Nisou.  
Z:TOM                                                  T : 01/2018 
 
Usnesení č. 511/12/2017 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje zřízení služebnosti 
inženýrské sítě zakládající právo vedení kanalizační přípojky, vstupu a vjezdu pro její provozování a 
udržování na p.p.č. 2372/1 a 2373 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 pozemků p.č. 2465 a 2466 v k.ú Vratislavice nad Nisou, jejichž vlastníkem je v současné 
době občanů, za předpokládanou cenu 12.320,-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: 01/2018 
 
Usnesení č. 512/12/2017 

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

inženýrských sítí zakládající právo vedení vodovodní přípojky a přípojky splaškové kanalizace, vstupu 

a vjezdu pro jejich provozování a udržování na p.p.č. 1090 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. 28/1 a 28/2 v k.ú Vratislavice nad Nisou, jejichž  

vlastníkem je v současné době UNIPAN a.s., Na Rybníčku 387/6, Liberec III – Jeřáb, 460 01 Liberec, 

IČ 254 03 745, za předpokládanou cenu 20.000,-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 : 01/2018 
 
Usnesení č. 513/12/2017 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje zřízení služebnosti 
inženýrské sítě zakládající právo zřídit a provozovat plynárenské zařízení – NTL plynovod a NTL 
plynovodní přípojku, a právo vstupu a vjezdu v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, 
opravami, provozováním a odstraněním plynárenského zařízení na p.p.č. 1507 a 1523 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 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 : 01/2018 
 
Usnesení č. 514/12/2017 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje zřízení služebnosti 
inženýrské sítě zakládající právo vedení vodovodního řadu, vstupu a vjezdu pro její provozování a 
udržování na p.p.č. 2835, 3107, 3111, 3136/2 a 3304 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 spol. Severočeská vodárenská společnost a.s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice, IČ 490 
99 469, za 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: 01/2018 
 
Usnesení č. 515/12/2017 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje zřízení služebnosti 
inženýrské sítě spočívající v právu uložení a provozování inženýrské sítě – vodovodní řad, a s tím 
souvisejícím právu vstupu a vjezdu za účelem údržby, oprav a odstranění havárií na p.p.č. 3120/1 
v k.ú. Vratislavice nad Nisou ve vlastnictví RD Vratislavice s.r.o., Pavlovická 467/9, Liberec I – Staré 
Město, 460 01 Liberec, IČ 018 61 859 pro spol. Severočeská vodárenská společnost a.s., Přítkovská 
1689, 415 50 Teplice, IČ 490 99 469 (investor statutární město Liberec, nám. Dr.E. Beneše 1, Liberec, 
IČ 00262978), na dobu neurčitou a za cenu 1.440,-Kč, a ukládá starostovi projednat tuto 
majetkoprávní operaci v následných orgánech.  
Z: starosta                           T: 01/2018 
 
Usnesení č. 516/12/2017 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje zřízení služebnosti 
inženýrských sítí zakládající právo vedení vodovodního řadu, vstupu a vjezdu pro její provozování a 
udržování na p.p.č. 2796/1, 2796/3, 2837/1 a 2837/3 v k.ú. Vratislavice nad Nisou a vedení 
kanalizačního řadu, vstupu a vjezdu pro její provozování a udržování na p.p.č. 2796/1, 2801/3, 2810, 
2837/1 a 2837/3 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 spol. 
Severočeská vodárenská společnost a.s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice, IČ 490 99 469, za 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: 01/2018 
 
Usnesení č. 517/12/2017 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje zřízení služebnosti 
inženýrské sítě spočívající v právu uložení a provozování inženýrské sítě – vodovodní řad, a s tím 
souvisejícím právem vstupu a vjezdu za účelem údržby, oprav a odstranění havárií na p.p.č. 2833/9 
v k.ú. Vratislavice nad Nisou ve vlastnictví občanů pro spol. Severočeská vodárenská společnost a.s., 
Přítkovská 1689, 415 50 Teplice, IČ 490 99 469 (investor statutární město Liberec, nám. Dr.E. Beneše 
1, Liberec, IČ 00262978), na dobu neurčitou a za cenu 360,-Kč, a ukládá starostovi projednat tuto 
majetkoprávní operaci v následných orgánech.     



Z: starosta                        T : 01/2018 
 
 
Usnesení č. 518/12/2017 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje zřízení služebnosti 
inženýrské sítě spočívající v právu uložení a provozování inženýrské sítě – vodovodní a kanalizační 
řad, a s tím souvisejícím právu vstupu a vjezdu za účelem údržby, oprav a odstranění havárií na p.p.č. 
2866/1 v k.ú. Vratislavice nad Nisou ve vlastnictví manželů Mgr. Pavla a Aleny Joštových, Kašmírová 
1120/3, Liberec VI – Rochlice, 460 06 Liberec pro spol. Severočeská vodárenská společnost a.s., 
Přítkovská 1689, 415 50 Teplice, IČ 490 99 469 (investor statutární město Liberec, nám. Dr.E. Beneše 
1, Liberec, IČ 00262978), na dobu neurčitou a za cenu 1080,-Kč, a ukládá starostovi projednat tuto 
majetkoprávní operaci v následných orgánech.  
Z: starosta                           T: 01/2018 
 
Usnesení č. 519/12/2017 
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 (vrchní vedení NN ), vstupu a vjezdu pro její provozování a 
udržování na p.p.č. 2810 a 2817 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 podmínky úhrady předpokládané ceny ve výši 5.600,-
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: 01/2018 
 
Usnesení č. 520/12/2017 

Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání :  

a) ruší usnesení č. 616/09/2014/b) ze dne 29.9.2014 
b) schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě zakládající právo zřídit a provozovat plynárenské 
zařízení – NTL plynovod a NTL plynovodní přípojku, a právo vstupu a vjezdu v souvislosti se zřízením, 
stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním plynárenského zařízení na p.p.č. 14 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 cenu 52.500,-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: 01/2018 
 
Usnesení č. 521/12/2017 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání  schvaluje odměny 
ředitelkám a řediteli příspěvkových organizací zřizovaných Městským obvodem Liberec – Vratislavice 
nad Nisou v rozsahu a výši uvedené v důvodové zprávě. 
Z: OKŠS                                                                                                                                   T: 12/2017 
 
Usnesení č. 522/12/2017 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání  schvaluje změnu ceníku 
úhrady služeb v knihovně Vratislavice dle důvodové zprávy a ukládá vedoucí OKŠS zveřejnit tento 
nový ceník.  
Z: OKŠS                                                                                                                                  T: 12/2017 
 
Usnesení č. 523/12/2017 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání  schvaluje dodatky č. 5 ke 
Smlouvě o poskytnutí příspěvku na dovoz obědů na dobu určitou od 1. 1. 2018 – 31. 12. 2018 
s příjemci dle důvodové zprávy 

a) MCU Koloseum, o.p.s., Gen. Svobody 83, Liberec 13, IČ 25405080 
b) Centrum zdravotní a sociální péče, Krejčího 1172/3, Liberec 6, IČ 65100654 
c) GastroVan, s. r. o., Karlinská 144, Liberec 20, IČ 22797831  

a ukládá starostovi tyto dodatky podepsat. 
Z: OKŠS                                                                                                                                   T: 12/2017 
 
 



Usnesení č. 524/12/2017 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání  schvaluje dodatek č. 3 ke 
Smlouvě o dílo č. 128/2015/06 na vedení a zpracování kroniky Městského obvodu Liberec – 
Vratislavice nad Nisou pro rok 2018 uzavřený s Mgr. Ivou Pokornou, U Tělocvičny 230, 463 11, 
Liberec 30 a ukládá starostovi tento dodatek podepsat. 
Z: OKŠS                                                                                                                                   T: 12/2017 
 
Usnesení č. 525/12/2017 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje uzavření dodatku 
k pojistné smlouvě povinného ručení – Flotila č. 6980539052 Kooperativa – v rámci dodatku jde o 
zařazení skútru, tov.zn. HONDA Ww125ex2, uvedeno do provozu 11/2017, pojistné 636,00 Kč/rok a 
ukládá starostovi podepsat příslušné dokumenty. 
Z: EO                             T:12/2017 
 
Usnesení č. 526/12/2017 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje uzavření dodatku 

k pojistné smlouvě povinného ručení – Flotila č. 6980539052 Kooperativa – v rámci dodatku jde o 

zařazení osobního automobilu, tov.zn. HYUNDAI i30, uvedeno do provozu 12/2017, pojistné 2.844,00 

Kč/rok a ukládá starostovi podepsat příslušné dokumenty.                                                                                   

Z: EO                            T:12/2017 

Usnesení č. 527/12/2017 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání bere na vědomí Protokol 
z jednání hodnotící komise na veřejnou zakázku „Vybavení interiéru Mateřské školy Nová 
Ruda/Vratislavice n.N.“, zadanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb. o 
zadávání veřejných zakázek, v souladu s § 42 zákona, schvaluje cenovou nabídku společnosti 
Compo Praha Interiéry s.r.o., se sídlem Růžová 1522/16, 110 00 Praha 1 – Nové Město, IČ: 030 56 
279, dle důvodové zprávy, ukládá starostovi podepsat  Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky se 
společností Compo Praha Interiéry s.r.o.,  Růžová 1522/16, 110 00 Praha 1 – Nové Město, IČ: 030 
56 279 a příslušnou smlouvu o dílo a ukládá TO zajistit realizaci dodávky. 
Z: starosta, TO                            T: 12/2017 
 
Usnesení č. 528/12/2017 
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 „Křižovatka ulic Donská – Sladovnická a Parkoviště u SUŠ – Vratislavice n.N.“ na 
prodloužení termínu dokončení stavby nejpozději do 31.05.2018, dle důvodové zprávy, ukládá 
starostovi podepsat příslušný dodatek a ukládá TO zajistit realizaci stavby. 
Z: starosta, TO                            T: 12/2017 
 
Usnesení č. 529/12/2017 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání bere na vědomí předložené 
cenové nabídky na zpracování projektové dokumentace ve stupni DPS projektu „Polyfunkční 
komunitní centrum Vratislavice“, schvaluje cenovou nabídku spol. ATAKARCHITEKTI s.r.o., se 
sídlem 8. Března 21/13, 460 05 Liberec V - Kristiánov, 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: 11/2017 
 
Usnesení č. 530/12/2017 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje personální složení 
hodnotící komise na veřejnou zakázku na stavební práce zadanou ve zjednodušeném podlimitním 
řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek „Navýšení kapacity základní 
školy, Liberec – Vratislavice nad Nisou“: 
Hodnotící komise : 

1. Ing. Petr Dobrovský – ARR Agentura regionálního rozvoje 
2. Ing. Petra Procházková – INVESTING CZ, s.r.o. 
3. Pavel Podlipný – vedoucí technického odboru 

Náhradníci : 



1. Ing. Zbyněk Nýdrle – předseda stavební komise 
2. Pavel Vohlídka – člen stavební komise 
3. Dana Vaňková – referent technického odboru 

Z: starosta, TO                           T: 12/2017 
 
Usnesení č. 531/12/2017 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje smlouvy o 
smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie se 
společností ČEZ Distribuce a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly, Děčín 
v rámci stavby „Liberec – MŠ Skloněná – přeložky kNN“ a výši nákladů za přeložku zařízení 
distribuční soustavy ve výši 123.112,96 Kč, ukládá starostovi podepsat příslušnou smlouvu o smlouvě 
budoucí a ukládá vedoucím TO a EO zapracovat potřebnou částku do 1. rozpočtového opatření 
v roce 2018.  
Z: starosta, TO, EO               T: 12/2017 
 
Usnesení č. 532/12/2017 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání bere na vědomí předložené 
cenové nabídky na zpracování PD „Rozhledna Císařský kámen“, schvaluje cenovou nabídku 
společnosti RUBILIS, s.r.o., se sídlem Březnice – Martinice 1, ukládá starostovi podepsat příslušnou 
smlouvu o smlouvě budoucí a ukládá vedoucím TO a EO zapracovat potřebnou částku do 1. 
rozpočtového opatření v roce 2018.   
Z: starosta, TO, EO                           T: 12/2017 
 
Usnesení č. 533/12/2017 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou bere na vědomí žádost TO-DŽP o  
pokácení 1ks jírovce maďala - trojkmene nacházejícího se na p.p.č. 232/2, 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. 534/12/2017 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou bere na vědomí žádost TO-DŽP o  
pokácení 1ks smrku omoriky nacházejícího se na p.p.č. 1208, 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. 535/12/2017 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou bere na vědomí žádost TO-DŽP o  
pokácení 1ks smrku ztepilého nacházejícího se na p.p.č. 395/1, 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. 536/12/2017 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou bere na vědomí žádost TO-DŽP o  
pokácení 1ks břízy bělokoré nacházející se na p.p.č. 1090, 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. 537/12/2017 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou bere na vědomí žádost TO-DŽP o  
pokácení 2ks bříz bělokorých nacházejících se na p.p.č. 137/1, 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. 538/12/2017 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou bere na vědomí žádost TO-DŽP o  
pokácení 1ks smrku, 1ks borovice a 1ks sakury nacházejících se na p.p.č. 2152/4, 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. 539/12/2017 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou bere na vědomí žádost TO-DŽP o  
pokácení 1ks javoru klene (podlimitního) a 1ks javoru mléče nacházejících se na p.p.č. 1243/64, 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. 540/12/2017 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje podání žádosti o 
dotaci na Ministerstvo financí ČR – Podprogram 29821300 – Podpora rozvoje a obnovy materiálně 
technické základny regionálních škol v okolí velkých měst a ukládá starostovi tuto žádost podepsat. 
Z: starosta, KT                                 T: 12/2017 
 
Usnesení č. 541/12/2017 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje podání žádosti o 
dotaci na projekt ,,Spolkové komunitní centrum Vratislavice“ z programu IPRÚ/IROP  3.2.1 Rozvoj 
infrastruktury pro sociální služby a služby navazující včetně rozvoje infrastruktury komunitních center a 
ukládá starostovi tuto žádost podat. 
Z: starosta, KT                                 T: 01/2018 
 
Usnesení č. 542/12/2017 
Rada Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou po projednání bere na vědomí zápisy 
z jednání komisí rady. 
 
Usnesení č. 543/12/2017 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje:  
a) realizaci akce,, Masopust“ dne 13.2.2018 ve výši cca 6.000,- Kč,  
b) hudební produkci s dodavatelem Petr Voslař, Nad Školou 1385, 463 11 Liberec 30, DIČ: 
CZ530407371, ve výši 4000,-Kč 
a ukládá příslušnému odboru OKŠŠ ve spolupráci s touto komisí akci realizovat. 
 
Usnesení č. 544/12/2017 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje:  
a)realizaci akce,, Velikonoční veselice“ dne 14.3. 2018ve výši cca 8.000,- Kč,  
b)hudební produkci s dodavatelem Petr Voslař, Nad Školou 1385, 463 11 Liberec 30, DIČ: 
CZ530407371, ve výši 4000,-Kč 
a ukládá příslušnému odboru OKŠŠ ve spolupráci s touto komisí akci realizovat. 
 
Usnesení č. 545/12/2017 
Rada Městského obvodu Liberec-Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje akci „Vánoční 
posezení pro seniory“, která se bude konat dne 12. 12. 2017 v 16 hodin v kavárně KC 101010 ve 
spolupráci s OKŠS. Bude uvolněn finanční příspěvek maximálně 1500,-Kč.  
 
Usnesení č. 546/12/2017 
Rada Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje uzavření smlouvy 
o poskytování hostingových služeb, pronájmu diskového prostoru a poskytování souvisejících služeb 
se společností CTECH s.r.o., se sídlem Praha 4, Michelská 29/6, PSČ 140 00, IČ 26494183 a ukládá 
starostovi tuto smlouvu uzavřít. 
Z: starosta                                 T: 01/2018 
 
 
 
 



Usnesení č. 547/12/2017 
Rada Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje uzavření dohody 
o užívání motorového vozidla ke služebním a soukromým účelům s vedoucím technického odboru a 
ukládá starostovi tuto dohodu uzavřít. 
Z: starosta                                                T:12/2017 
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