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              U S N E S E N Í  
Z 1.  ZASEDÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO 

                 OBVODU   LIBEREC - VRATISLAVICE N/N, 
KONANÉ  DNE 09. 01. 2017 

 
 
 

 
Usnesení č. 01/01/2017 
Rada Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje program  
1. zasedání rady MO dne 09. 01. 2017.   
 
Usnesení č. 02/01/2017 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání souhlasí se záměrem 
prodeje   p.p.č. 1147/10 a p.p.č. 1149/7, oddělených z p.p.č. 1147/3 a 1149/1 dle GP č. 3718-66/2016 
ze dne 28.8.2016, při ul. Tanvaldská, v k.ú. Vratislavice nad Nisou, formou výběrového řízení, za 
minimální prodejní cenu 410.000,- Kč a ukládá TOM zajistit projednání v radě města a zveřejnění na 
úřední desce.    
Z: TOM                                               T: 3/2017 
 
Usnesení č. 03/01/2017 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání souhlasí s prodejem dílu „a“   
o výměře 20 m2, odděleného z p.p.č. 1340/19 dle GP č. 3670-028/2016 ze dne 29.6.2016, při ul. 
Tanvaldská, v k.ú. Vratislavice nad Nisou, společnosti Zámecká konírna a.s., Jablonecká 7/22, 460 05 
Liberec V, IČ 27759971, za kupní cenu 13.000,- 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 : 2/2017 
 
Usnesení č. 04/01/2017 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání souhlasí s darem p. p. č. 
129/2 o výměře 6 m2 a p.p.č. 129/3 o výměře 3 m2 (oddělených z p. p. č. 129 dle GP č. 3678-
16045/2016), při ul. Tanvaldská, v k.ú. Vratislavice nad Nisou, z vlastnictví statutárního města Liberec 
IČ 00262978 do vlastnictví občana a ukládá starostovi projednat majetkoprávní operaci v 
zastupitelstvu MO. 
Z: TOM                                   T: 2/2017 

 

Usnesení č. 05/01/2017 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje výměnu sporáku a 
gamat v nájemním bytě č. 2, v domě č.p. 287, ul. Tanvaldská, 463 11 Liberec XXX a ukládá TOM 
zajistit provedení prací. 
Z: TOM                                   T: 4/2017 
 
Usnesení č. 06/01/2017 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání :  
1) schvaluje ukončení nájemní smlouvy č.j. 566 uzavřené s občany na pronájem části p.p.č. 2582/1 
dohodou ke dni 28.2.2017.  
2) schvaluje záměr pachtu p.p.č. 2582/1 v  k.ú. Vratislavice nad Nisou a ukládá TOM zajistit 
zveřejnění.  
Z: TOM                           T : 01/2017 
 
Usnesení č. 07/01/2017 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání žádostí schvaluje pacht  
části p.p.č. 2582/1 v ul. Křivá o výměře 351 m2, účel – zastavěná plocha v zahrádkářské osadě (28 
m2) a ostatní plocha v zahrádkářské osadě (323 m2), od 1.2.2017 na dobu neurčitou a za cenu 3.861,-
Kč/1rok pro manžele občany a ukládá TOM zajistit uzavření pachtovní smlouvy. 
Z: TOM                               T: 01/2017 
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Usnesení č. 08/01/2017 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje záměr 
zemědělského pachtu p.p.č. 589 a 594 v  k.ú. Vratislavice nad Nisou a ukládá TOM zajistit zveřejnění.  
Z: TOM                               T: 01/2017 
 
Usnesení č. 09/01/2017 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou  po projednání :  
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) a v souladu s  čl. 4, odst. 4.1. 
Interního předpisu pro stanovení nájemného za užívání prostoru nebo místnosti v objektech ve 
vlastnictví statutárního města Liberec a správě Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou 
schvaluje snížení nájemného v uvedeném prostoru na minimální výši : 300,-Kč/m2/rok (obchody).  
Z: TOM                              T: 01/2017 
 
Usnesení č. 10/01/2017 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou  po projednání 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, minim. výše nájemného :   
300,-Kč/m2/rok (obchody), 200,-Kč/m2/rok (služby a sklady)  
a ukládá TOM zajistit zveřejnění.      
Z:TOM                                                 T : 01/2017 
 
Usnesení č. 11/01/2017 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje zřízení služebnosti 
inženýrských sítí zakládající právo vedení vodovodního a kanalizačního řadu, vstupu a vjezdu pro 
jejich provozování a udržování na p.p.č. 1452/1, 1473, 1480 a 1481 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 : 02/2017 
       
Usnesení č. 12/01/2017 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje zřízení služebnosti 
inženýrských sítí zakládající právo vedení vodovodního a kanalizačního řadu, vstupu a vjezdu pro 
jejich provozování a udržování na p.p.č. 422/1, 422/2 a 590 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 : 02/2017 
 
Usnesení č. 13/01/2017 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání :  
a) ruší usnesení č. usn. 604/07/2010 ze dne 20.7.2010 
b) schvaluje zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě zakládající právo :  

ba) umístit, zřídit, provozovat, opravovat, činit údržbu, úpravu obnovu a výměnu součásti 
distribuční soustavy (zemní kabelové vedení NN), vstupu a vjezdu pro její provozování a 
udržování na p.p.č. 621/1 v k.ú. Vratislavice nad Nisou 

bb) 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. 594 a 605/1 v k.ú. Vratislavice nad Nisou 

vše 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 
5.880,-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 : 02/2017 
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Usnesení č. 14/01/2017 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání :  
a) ruší usnesení č. 291/05/2015 ze dne 25. 5.2015 

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. 460 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 8.000,-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 : 02/2017 
 
Usnesení č. 15/01/2017 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje platový výměr Mgr. 
Dany Keltnerové, ředitelky Mateřské školy ″Lísteček″, Vratislavice nad Nisou, příspěvková organizace 
platný od 1. 1. 2017, tj. po sloučení mateřských škol a ukládá starostovi podepsat nový platový výměr.  
Z: OKŠS                                                                                                                                    T: 1/2017 
 
Usnesení č. 16/01/2017 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání  schvaluje 
1. změnu otevírací doby objektu Sokolovny Vratislavice, U Tělocvičny 228, Liberec 30 v zimním 
období od pondělí do pátku od 9:00 do 21:00 hodin 
2.  změnu zimního a letního provozu 1. 9. – 31.5. (zimní provoz) a 1. 6. – 31. 8. (letní provoz) 
z důvodů uvedených v důvodové zprávě  
3. schvaluje změnu směrnice rady městského obvodu č. 2 PRACOVNÍ ŘÁD v souvislosti s touto 
změnou 
a ukládá vedoucí OKŠS o této změně informovat veřejnost.   
Z: OKŠS                                                                                                                                    T: 1/2017 
 
Usnesení č. 17/01/2017                                                                                                                                                        
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje návrh smlouvy o 
závazných podmínkách při poskytování služeb bezpečnostní agentury na akcích konaných v objektu 
KC VRATISLAVICE 101010 dle důvodové zprávy a ukládá starostovi tyto smlouvy podepsat.                        
Z: OKŠS                                                                                                                                   T: 01/2017 
 
Usnesení č. 18/01/2017 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje spolupráci s 
pivovarem při zabezpečení kulturních a sportovních akcí pořádaných Městským obvodem Liberec – 
Vratislavice nad Nisou v roce 2017 v rozsahu předloženém v nabídce pivovaru PIVOVAR SVIJANY, a. 
s., Svijany 25, PSČ 463 46, IČ 25035207  
Z: OKŠS                                                                                                                               T: 1/2017 
 
Usnesení č. 19/01/2017 
Rada MO Liberec – Vratislavice nad Nisou bere na vědomí žádost TO-DŽP o  pokácení 1ks břízy 
bělokoré nacházející se na p.p.č. 2316 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: 02/2017 
 
Usnesení č. 20/01/2017 
Rada MO Liberec – Vratislavice nad Nisou bere na vědomí žádost TO-DŽP o  pokácení 4ks osik (z 
toho 2ks  nepodléhajících povolení o kácení) nacházejících se na p.p.č. 1400/1 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 o obvodech kmene nad 80cm.  
Z: TO, starosta                              T: 02/2017 
 
Usnesení č. 21/01/2017 
Rada MO Liberec – Vratislavice nad Nisou bere na vědomí žádost TO-DŽP o  pokácení 1ks smrku 
pichlavého nacházejícího se na p.p.č. 2407 v  k.ú. Vratislavice nad Nisou, který je ve vlastnictví SML, 
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schvaluje jeho pokácení v době vegetačního klidu dřevin a pověřuje starostu k podání žádosti o 
pokácení stromu.  
Z: TO, starosta                              T: 02/2017 
 
Usnesení č. 22/01/2017 
Rada MO Liberec – Vratislavice nad Nisou bere na vědomí žádost TO-DŽP o  pokácení 21 ks topolů 
nacházejících se na p.p.č. 1256 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:02/2017 
 
Usnesení č. 23/01/2017 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje žádost o souhlas s 
přeložkou vodohospodářské infrastruktury – přeložky vodovodního řadu PE 110 m v ul. Východní na 
p.p.č. 2133/1, se společností Severočeská vodárenská společnost a.s., se sídlem Přítkovská 1689, 
415 50 Teplice, rámci stavby LI 032 446 „Rekonstrukce a dostavba inženýrských sítí při Tanvaldské 
ulici – II. ETAPA, Vratislavice nad Nisou – Východní, Sladovnická, kanalizační stoka, domovní 
kanalizační přípojky a vodovodní řád“ a ukládá starostovi podepsat příslušnou žádost.  
Z: starosta, TO                              T: 01/2017 
 
Usnesení č. 24/01/2017 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje žádost o souhlas 
s přeložkou vodohospodářské infrastruktury – přeložky vodovodního řadu PE 100 m, délky 29 m, 
PEHD 30 v délce 10 m a kanalizace DN 700, délka 38,5 m a DN 400 v délce 20 m, na p.p.č. 1353, se 
společností Severočeská vodárenská společnost a.s., se sídlem Přítkovská 1689, 415 50 Teplice 
v rámci stavby LI 032 558 a ukládá starostovi podepsat příslušnou žádost.  
Z: starosta, TO                              T: 01/2017 
 
Usnesení č. 25/01/2017 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání bere na vědomí žádost 
společnosti INDUSTRIETECHNIK s.r.o., se sídlem Truhlářská 1489/29, 110 00 Praha 1, Nové Město, 
zastoupené na základě plné moci Ing. Františkem Hanzlíkem, Polesí 14, 463 55 Rynoltice, o vyjádření 
k dodatečnému stavebnímu řízení stavby „Parkoviště a oplocení firmy KNAP INDUSTRIETECHNIK“,  
souhlasí se záměrem prodeje   p.p.č. 3377/3 o výměře 10 m2 a p.p.č. 3377/4 o výměře 1 m2 a p.p.č. 
3377/5 o výměře 5 m2, oddělených z p.p.č. 3377/1 dle GP č. 3695-105/2016, ze dne 28.6.2016, při ul. 
U Šamotky, v k.ú. Vratislavice nad Nisou, formou výběrového řízení, za minimální prodejní cenu 
10.000 Kč/m2 a ukládá TOM zajistit projednání v radě města a zveřejnění na úřední desce 
Z: starosta, TO                  T: 01/2017 
 
Usnesení č. 26/01/2017 
Rada MO Liberec – Vratislavice nad Nisou bere na vědomí žádost TO-DŽP o  pokácení 1ks smrku 
nacházejícího se na p.p.č. 1351, 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 dřeviny v době vegetačního klidu dřevin.  
Z: TO, starosta                             T: 02/2017 
 
Usnesení č. 27/01/2017 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje darovací smlouvu 
se společností Intertech Plus s.r.o., se sídlem Blanenská 355, 664 34 Kuřim, IČ: 25597612, na 
dopadovou plochu v areálu mateřské školy Lísteček v hodnotě daru  
74.320,-Kč a ukládá starostovi podepsat příslušnou smlouvu.  
Z: starosta, TO                              T: 02/2017 
 
Usnesení č. 28/01/2017 
Rada Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou po projednání bere na vědomí zápisy z 
jednání komisí rady. 
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Usnesení č. 29/01/2017 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje podání žádosti o 
podporu z Integrovaného regionálního operačního programu – výzva č. 47 „Infrastruktura základních 
škol (SVL)“ a ukládá starostovi tuto žádost podepsat. 
Z: starosta, KTD                      T: 2/2017 
 
Usnesení č. 30/01/2017 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje podání žádosti o 
podporu z Ministerstva průmyslu a obchodu – Výzva 2/2017, aktivita 1A, Opatření ke snížení 
energetické náročnosti veřejného osvětlení a ukládá starostovi tuto žádost podepsat. 
Z: starosta, KTD            T: 2/2017 
 
Usnesení č. 31/01/2017 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání bere na vědomí rozhodnutí o 
poskytnutí dotace na projekt: Navýšení kapacity MŠ Lísteček. 
Z: KTD                         T: 2/2017 
 
Usnesení č. 32/01/2017 
Rada Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou pro projednání bere na vědomí dopis od 
TJ Jiskra ze dne 5.1.2017 a ukládá starostovi předat tento materiál právnímu zástupci Mgr. Pavlu 
Svobodovi. 
Z: starosta          T:1/2017 
 
Usnesení č. 33/01/2017 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje  

1. uzavření dodatku k pojistné smlouvě s Kooperativa pojišťovnou a.s., Vienna Insurance Group 
– dodatek k pojistné smlouvě FLOTILA č. 6980539052 / povinné ručení Renault Master  

2. povinné informace pro klienty o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných 
likvidátorech pojistných událostí se společností TOP SERVIS pojištění, s.r.o., Žitavská 2991, 
470 06 Česká Lípa, týkající se Havarijních pojištění Renault Master, viz. důvodová zpráva 

a ukládá starostovi podepsat příslušné dokumenty. 
Z: EO                                                T: 1/2017 
 
Usnesení č. 34/01/2017 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje uzavření smlouvy 
o poskytování právních služeb dle důvodové zprávy a ukládá starostovi smlouvu podepsat  
Z: starosta                T: 1/2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
…………………………………..                                                                ………………………………… 
           Lukáš Pohanka                                                                                       Ing. Jiří Mejsnar  
                starosta                                                                                                 místostarosta 
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