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              U S N E S E N Í  
Z 20. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO 

                 OBVODU   LIBEREC - VRATISLAVICE N/N, 
KONANÉ  DNE 05. 12. 2016 

 
 
 

 
Usnesení č. 512/12/2016 
Rada Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje program 20. 
zasedání rady MO dne 05. 12. 2016.   
 
Usnesení č. 513/12/2016 
Rada Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou po projednání bere na vědomí informaci o 
plnění usnesení a ruší usnesení č. 57/02/2016. 
 
Usnesení č. 514/12/2016 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje záměr připojení 
p.p.č. 2802/7, 2795/2 a p.p.č. 2798/8 přes p.p.č. 2798/7 a 2802/8 ( ve vlastnictví občana) ke 
komunikaci na p.p.č. 2796/1 v ul. U Studánky za účelem stavby rodinného domu a garáže dle 
předloženého situačního výkresu pro občana za podmínek stanovených technickým odborem. 
Z:TOM                  T: 12/2016 
 
Usnesení č. 515/12/2016 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje zřízení služebnosti 
inženýrských sítí zakládající právo vedení vodovodní a kanalizační přípojky, vstupu a vjezdu pro jejich 
provozování a udržování na p.p.č. 1135 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 vlastníka p.p.č. 2750/2 v k.ú Vratislavice nad Nisou, občana, a kteréhokoliv dalšího 
vlastníka, za předpokládanou cenu 10.000,-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: 01/2017 
 
Usnesení č. 516/12/2016 

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

břemene služebnosti spočívající ve zřízení, provozování a údržby vodovodu a s tím souvisejícím 

právu vstupu a vjezdu po nezbytnou dobu a v nutném rozsahu za účelem prohlídky, údržby a 

provádění oprav na p.p.č. 1820/2 v k.ú. Vratislavice nad Nisou ve vlastnictví Libereckého kraje, U Jezu 

642/2a, Liberec 2, IČ 70891508 ve prospěch 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 určitou, tj na dobu, po kterou bude provozována stavba a za cenu 

7.550,-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. 517/12/2016 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání :  
a) ruší usnesení č. 09/01/2015/b) ze dne 7.1.2015 
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. 1679/1 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 ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín 4, 
IČ 247 29 035 za cenu 1.700,-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 
 
 
 
 

 



 2 

Usnesení č. 518/12/2016 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání :  
a) ruší usnesení č. 485/08/2014 ze dne 4.8.2014 
b) schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě zakládající právo umístit, zřídit, provozovat, 
opravovat, činit údržbu, úpravu, obnovu a výměnu součásti distribuční soustavy (kabelové vedení NN), 
vstupu a vjezdu pro její provozování a udržování na p.p.č. 2133/1 a 2375 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 17.000,-
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: 01/2017 
 
Usnesení č. 519/12/2016 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje prodejní cenu ve 
výši 120 Kč/ks pro batoh - vak barva modrá s logem Vratislavice nad Nisou a batoh - vak barva černá 
s logem I love Vratislavice a ukládá vedoucí OKŠS zapracovat tuto cenu do stávajícího ceníku 
reklamních předmětů.  
Z: OKŠS                                                                                                                                   T: 12/2016 
 
Usnesení č. 520/12/2016 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje dodatky č. 4 ke 
Smlouvě o poskytnutí příspěvku na dovoz obědů na dobu určitou od 1. 1. 2017 – 31. 12. 2017 
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: 12/2016 
 
Usnesení č. 521/12/2016 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje dodatek č. 1 k 
Dohodě o užívání č. smlouvy 275/2013/05 uzavřené s Tělovýchovnou jednotou Jiskra Vratislavice nad 
Nisou, spolek, U Tělocvičny 228, 463 11, Liberec 30, IČ 46746315 dle důvodové zprávy a ukládá 
starostovi tento dodatek podepsat.  
Z: OKŠS                                                                                                                                   T: 12/2016 
 
Usnesení č. 522/12/2016 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje zvýšení ceny 
permanentní vstupenky do posilovny v objektu Sokolovny Vratislavice, U Tělocvičny 228, Liberec 30 
na hodnotu 1.500 Kč/platnost 6 měsíců a 2.500 Kč/platnost 12 měsíců s platností od 1. 1. 2017 dle 
důvodové zprávy a ukládá vedoucí OKŠS zveřejnit tuto informaci a zajistit výtisk nových 
permanentních vstupenek.    
Z: OKŠS                                                                                                                               T: 12/2016 
 
Usnesení č. 523/12/2016 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje dodatek č. 1 ke 
Smlouvě o nájmu prostor sloužících k podnikání v Kulturním centru VRATISLAVICE 101010, Nad 
Školou 1675, 463 11, Liberec 30 na p. p. č. 1348/2 uzavřený s Dagmar Zdvihalovou, bytem Pastelová 
1084/7, 460 06, Liberec IV, IČ: 72729511 dle důvodové zprávy a ukládá starostovi tento dodatek 
podepsat.  
Z: OKŠS                                                                                                                                   T: 12/2016 
       
Usnesení č. 524/12/2016 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje vyřazení a 
likvidaci opotřebeného majetku MŠ Tanvaldská v navrženém rozsahu 20.445,-Kč v pořizovací ceně k 
31.10.2016. Případný příjem z likvidace bude příjmem rozpočtu MŠ. 
Z: EO                T: 12/2016 
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Usnesení č. 525/12/2016 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje pořízení drobného 
majetku (vysavač Vorwerk s příslušenstvím) do MŠ Tanvaldská v odhadované pořizovací ceně do 
35.000,-Kč.  
Z: EO               T: 12/2016 
 
Usnesení č. 526/12/2016 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje čerpání z 
investičního fondu MŠ Tanvaldská za účelem pořízení dopravy a montáže herních sestav RARÁŠEK 
A HNÍZDEČKO v částce do 80.000,-Kč.  
Z: EO                T: 12/2016 
 
Usnesení č. 527/12/2016 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje uzavření dodatku 
k pojistné smlouvě s Kooperativa pojišťovnou a.s., Vienna Insurance Group – dodatek k pojistné 
smlouvě FLOTILA č. 6980539052 / povinné ručení traktor Antonio Carraro a ukládá starostovi 
podepsat tento dodatek. 
Z: starosta, EO                                                               T: 12/2016 
 
Usnesení č. 528/12/2016 
Rada MO Liberec – Vratislavice nad Nisou bere na vědomí žádost TO-DŽP o  dopravní značení na 
vyhrazené parkoviště 4 parkovacích míst pro CZECH SKI při ulici U Tělocvičny u čp. 231 na p.p.č. 
1401 v k.ú. Vratislavice nad Nisou, schvaluje užívání veřejného prostranství za celkem 20.000,-
Kč/rok, a pověřuje TO-DŽP k zajištění rozhodnutí o povolení vyhrazeného parkoviště. 
Z: TO, starosta                                                    T: 01/2017 
 
Usnesení č. 529/12/2016 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání bere na vědomí Protokol o 
otevírání obálek s nabídkami, posouzení kvalifikace, posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou 
zakázku malého rozsahu, zadanou dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 
„Dodávka vícemístného vozidla k zajištění činnosti TS při údržbě katastru Vratislavice n.N./II.“, 
schvaluje cenovou nabídku společnosti AUTO KOUTEK s.r.o., se sídlem Tanvaldská 1141,  463 11 
Liberec 30, IČ: 62245830, ve výši 611.620,- Kč bez DPH a ukládá starostovi podepsat Rozhodnutí o 
výběru nejvhodnější nabídky se společností AUTO KOUTEK s.r.o., Tanvaldská 1141,  463 11 Liberec 
30, IČ: 62245830 a příslušnou kupní smlouvu. 
Z: starosta, TO                           T: 12/2016 
 
Usnesení č. 530/12/2016 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje výpověď ze 
smlouvy o správě a údržbě veřejného osvětlení se společností ESRAM s.r.o., se sídlem Pražská 
2197/94, 466 01 Jablonec n.N., IČ: 25796780, dle článku XII. – Zánik smlouvy, bod 2.1. a ukládá 
starostovi podepsat příslušnou výpověď. 
Z: starosta, TO                           T: 12/2016 
 
Usnesení č. 531/12/2016 
Rada Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje směrnici rady 
městského obvodu č. 2 Pracovní řád Úřadu městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou dle 
důvodové zprávy a ukládá tajemníkovi zajistit vydání směrnice. 
Z: tajemník                               T: ihned 
 
Usnesení č. 532/12/2016 
Rada Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje směrnici rady 
městského obvodu č. 9 Pracovně právní nároky zaměstnanců Úřadu městského obvodu Liberec - 
Vratislavice nad Nisou dle důvodové zprávy a ukládá tajemníkovi zajistit vydání směrnice. 
Z: tajemník           T: ihned 
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Usnesení č. 533/12/2016 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje podání žádosti o 
dotaci na SFŽP – 5. Životní prostředí ve městech a obcích, 5.2.A – Podpora alternativních způsobů 
dopravy a ukládá starostovi tuto žádost podepsat. 
Z: starosta, KT                      T: 1/2017    
 
Usnesení č. 534/12/2016 
Rada Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou po projednání bere na vědomí zápisy z 
jednání komisí rady. 
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