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              U S N E S E N Í  
Z 19. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO 

                 OBVODU   LIBEREC - VRATISLAVICE N/N, 
KONANÉ  DNE 21. 11. 2016 

 
 
 

 
Usnesení č. 493/11/2016 
Rada Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje program 19. 
zasedání rady MO dne 21. 11. 2016.   
 
Usnesení č. 494/11/2016 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání ruší své usnesení č. 
157/04/2016 ze dne 4.4.2016 a bere na vědomí rozhodnutí zastupitelstva Městského obvodu Liberec - 
Vratislavice nad Nisou, ze dne 16.11.2016, které svým usnesením schválilo výkup p.p.č. 1345/1 o 
výměře 246m2 včetně budovy č.p. 342, p.p.č. 1345/3 o výměře 49m2, p.p.č. 1345/4 o výměře 148 m2, 
p.p.č. 1345/5 o výměře 320 m2 včetně budovy bez č.p./č.e, p.p.č. 1345/6 o výměře 250 m2 a p.p.č. 
1348/4 o výměře 324 m2, při ul. Nad Školou, v k.ú. Vratislavice nad Nisou, z vlastnictví Římskokatolické 
farnosti Vratislavice nad Nisou, Tanvaldská 51, 463 11 Liberec XXX, IČ 46746251, do vlastnictví 
statutárního města Liberec, IČ 00262978, za kupní cenu 4,500.000,- Kč a dále schválilo budoucí dar 
části p.p.č. 1345/3 o výměře 8 m2, části p.p.č. 1345/5 o výměře 70 m2 a části p.p.č. 1345/6 o výměře 20 
m2, při ul. Nad Školou, v k.ú. Vratislavice nad Nisou, z vlastnictví statutárního města Liberec, IČ 
00262978, do vlastnictví Římskokatolické farnosti Vratislavice nad Nisou, Tanvaldská 51, 463 11 
Liberec XXX, IČ 46746251, dle důvodové zprávy. 
Z: TOM                T : 11/2016 
 
Usnesení č. 495/11/2016 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání :  
a)  ruší usnesení č. 216/05/2016 ze dne 9.5.2016 
b) schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě zakládající právo vedení zemní přípojky NN, vstupu a 
vjezdu pro její provozování a udržování na p.p.č. 2918 a 2921 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. 2926/1 v k.ú Vratislavice nad Nisou, občana, a kteréhokoliv 
dalšího vlastníka, za cenu 16.455,-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 : 01/2017 
 
Usnesení č. 496/11/2016 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje pro rok 2017 
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 : 01/2017 
 
Usnesení č. 497/11/2016 

Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání bere na vědomí dopis 

občana  ze dne 9.11.2016  a trvá na svém usnesení č. 401/09/2016 ze dne 12.9.2016.  

Z: TOM                                      T : 12/2016  

 

Usnesení č. 498/11/2016 
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: 12/2016 
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Usnesení č. 499/11/2016 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje dodatek č. 2 ke 
Smlouvě o dílo č. 128/2015/06 na vedení a zpracování kroniky Městského obvodu Liberec – 
Vratislavice nad Nisou pro rok 2017 uzavřený s občanem, Liberec 30 a ukládá starostovi tento 
dodatek podepsat. 
Z: OKŠS                                                                                                                       T: 12/2016 
 
Usnesení č. 500/11/2016 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje předložené 
odpisové plány zřízených mateřských škol na rok 2016 a rok 2017 a základní školy na rok 2016 a 
následující. 
Z: EO                            T: 11/2016 
 
Usnesení č. 501/11/2016 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje čerpání částky 
50.000 Kč z investičního fondu MATEŘSKÉ ŠKOLY “SÍDLIŠTĚ“, Liberec 30, Skloněná 1414, 
příspěvková organizace, z důvodu pořízení nové kuchyňské linky dle žádosti ředitelky MŠ.  
Z: EO                                                                                                                 T:11/2016 
 
Usnesení č. 502/11/2016 
Rada MO Liberec – Vratislavice nad Nisou bere na vědomí žádost TO-DŽP o  vymýcení zapojeného 
porostu dřevin o rozloze 25m2 nacházejícího se na p.p.č. 1513/1 v  k.ú. Vratislavice nad Nisou, který 
je ve vlastnictví SML, schvaluje  jeho vymýcení v době vegetačního klidu dřevin a pověřuje TO-DŽP 
k zajištění realizace vymýcení.  
Z: TO, starosta                                 T: 12/2016 
 
Usnesení č. 50211/2016 
Rada MO Liberec – Vratislavice nad Nisou bere na vědomí žádost TO-DŽP o  pokácení 2ks dřevin 
nacházejících se na p.p.č. 2311/1 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 
stromů.  
Z: TO, starosta                              T: 12/2016 
 
Usnesení č. 503/11/2016 
Rada MO Liberec – Vratislavice nad Nisou bere na vědomí žádost TO-DŽP o  pokácení 2ks dřevin 
nacházejících se na p.p.č. 1950 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 
stromů.  
Z: TO, starosta                                        T: 12/2016 
       
Usnesení č. 504/11/2016 
Rada MO Liberec – Vratislavice nad Nisou bere na vědomí žádost TO-DŽP o  pokácení 2ks dřevin 
nacházejících se na p.p.č. 2407, 1ks na p.p.č. 2413 a 4ks na p.p.č. 2133/1 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 stromů.  
Z: TO, starosta                              T: 12/2016 
 
Usnesení č. 505/11/2016 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje umístění 8 ks 
cedulí při vjezdu do Vratislavic nad Nisou ze všech směrů se znakem Vratislavic n.N. a nápisem 
„Vítají Vás Vratislavice nad Nisou, Rodiště Ferdinanda Porsche“ a ukládá TO zajistit instalaci cedulí.  
Z: TO                T:11/2016 
 
Usnesení č. 506/11/2016 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje Dodatek č. 1 ke 
smlouvě o dílo č.236/2016/01 se společností BREX, spol. s r.o., se sídlem Hodkovická 135, 463 12, 
Liberec 23, IČ: 40232549 na akci „Oprava mostu přes Lužickou Nisu u INTEXU ve Vratislavicích 
n.N.“, ve výši 298.903,- Kč bez DPH a ukládá starostovi podepsat příslušný dodatek č. 1. 
Z: starosta, TO                 T: 11/2016 
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Usnesení č. 507/11/2016 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje zadávací 
dokumentaci a smlouvu o dílo na veřejnou zakázku na stavební práce v rámci zjednodušeného 
podlimitního řízení ve smyslu § 28 odst. 1 písm. a) v návaznosti na § 36 a 37 zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek v platném znění na akci „Mateřská škola Nová Ruda / Vratislavice 
n.N.“, ukládá starostovi podepsat příslušné dokumenty k veřejné zakázce a ukládá TO zajistit 
realizaci výběrového řízení. 
Z: starosta, TO                                                    T: 12/2016 
 
Usnesení č. 508/11/2016 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje zadávací 
dokumentaci a smlouvu o dílo na veřejnou zakázku na dodávky v rámci zjednodušeného podlimitního 
řízení ve smyslu § 28 odst. 1 písm. a) v návaznosti na § 36 a 37 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek v platném znění na akci „Dodávky elektrické energie pro Městský obvod 
Vratislavice n. N.“, ukládá starostovi podepsat příslušné dokumenty k veřejné zakázce a ukládá TO 
zajistit realizaci výběrového řízení. 
Z: starosta, TO                             T: 12/2016 
 
Usnesení č. 509/11/2016 
Rada Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou schvaluje dodatek č. 6 ke smlouvě o 
poskytnutí služeb informačních technologií č.07/2007/03 s Libereckou IS, a.s., Mrštíkova 3, 461 71 
Liberec III, IČ: 25450131 a ukládá Lukášovi Pohankovi, starostovi, zajistit uzavření tohoto dodatku. 
Z: starosta               T: 12/2016 
 
Usnesení č. 510/11/2016 
Rada Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou schvaluje Ceník pohřebních a 
souvisejících služeb platný od 1.1.2017 pro vratislavický hřbitov dle důvodové zprávy a ukládá 
Lukášovi Pohankovi, ceník vydat. 
Z: starosta                   T: 12/2016  
 
Usnesení č. 511/11/2016 
Rada Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou po projednání bere na vědomí zápisy z 
jednání komisí rad 
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