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              U S N E S E N Í  
Z 2.  ZASEDÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO 

                 OBVODU   LIBEREC - VRATISLAVICE N/N, 
KONANÉ  DNE 23. 01. 2017 

 
 
 

 
Usnesení č. 35/01/2017 
Rada Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje program  
2. zasedání rady MO dne 23. 01. 2017.   
 
Usnesení č. 36/01/2017 
Rada Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou po projednání souhlasí se započtením 
vzájemných pohledávek, kdy po odstoupení statutárního města Liberec od kupní smlouvy č. 
6100/2010/8545 uzavřené s panem Borisem Schmitzem, byla panu Schmitzovi vyměřena smluvní 
pokuta, z důvodu neuhrazení splátek kupní ceny, ve výši 1,226.536,80 Kč, proti které bude 
započítána úhrada části druhé splátky kupní ceny ve výši 900.000,- Kč a konečná pohledávka vůči 
panu Borisi Schmitzovi tak činí 326.536,80 Kč a ukládá TOM předložit materiál radě města Liberec. 
Z: EO,TOM                                 T: 02/2017 
 
Usnesení č. 37/01/2017 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání souhlasí s výkupem 
spoluvlastnického podílu 1223/2841 na p.p.č. 1436/2, o výměře 38 m2 (která vznikla oddělením dílu 
„cl“ z p.p.č. 1435/2 a oddělením dílu „dl“ z p.p.č. 1436/2, dle GP č. 3616-235/2015 ze dne 5.5.2016), 
při ul. Tanvaldská, v k.ú. Vratislavice nad Nisou, za kupní cenu 32.262,- Kč, z vlastnictví občanů do 
vlastnictví statutárního města Liberce, IČ 00262978 a ukládá starostovi projednat majetkoprávní 
operaci v zastupitelstvu MO. 
Z: TOM                               T: 02/2017 
 
Usnesení č. 38/01/2017 

Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání :  

1) schvaluje záměr pronájmu p.p.č. 28/3 v k.ú.Vratislavice nad Nisou 

2) schvaluje záměr změnit Nájemní smlouvu č.j. 674 ze dne 30. 4. 2015 na pronájem  pozemkových 

parcel č. 1, 2 a 3 v k.ú.Vratislavice nad Nisou takto : rozšíření předmětu nájmu o pozemkovou parcelu 

č. 28/3 v k.ú.Vratislavice nad Nisou 

a ukládá TOM zajistit zveřejnění. 

Z:TOM                                                    T: 02/2017 

 

Usnesení č. 39/01/2017 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje záměr připojení 
p.p.č. 595/1 ke komunikaci na p.p.č. 635/1 v ul. Krajová za účelem plánované stavby rodinného domu 
dle předložené dokumentace pro manžele občany a občany za podmínek stanovených technickým 
odborem. 
Z:TOM                 T: 02/2017 
 
Usnesení č. 40/01/2017 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje záměr připojení 
p.p.č. 2803/1 ke komunikaci na p.p.č. 2804/2 při ul. Prosečská za účelem stavby rodinného domu dle 
předložené situace pro občana za podmínek stanovených technickým odborem. 
Z:TOM                 T : 02/2017 
 
Usnesení č. 41/01/2017 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání :  
1) schvaluje zřízení služebnosti inženýrských sítí zakládající právo vedení vodovodní a kanalizační 
přípojky, vstupu a vjezdu pro jejich provozování a udržování na p.p.č. 635/1 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. 595/1 v k.ú Vratislavice nad Nisou, 
občanů, a kteréhokoliv dalšího vlastníka, za předpokládanou cenu 10.000,-Kč, ke které bude 
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připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši a ukládá starostovi projednat tuto 
majetkoprávní operaci v následných orgánech. 
2) schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě zakládající právo vedení přípojky sítě elektronických 
komunikací, vstupu a vjezdu pro její provozování a udržování na p.p.č. 635/1 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, ve prospěch vlastníka p.p.č. 595/1 v k.ú Vratislavice nad Nisou, občanů, a 
kteréhokoliv dalšího vlastníka, za předpokládanou cenu 5.000,-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 : 03/2017 
 
Usnesení č. 42/01/2017 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání  :  
1) neschvaluje žádost spol. ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín 4, IČ 247 29 035 o zřízení 
věcného břemene na p.p.č. 1075 v k.ú. Vratislavice nad Nisou v rámci stavby č. IV-12-4015052    
2) schvaluje zřízení věcného břemene 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. 1073, 
1074, 1090 a 2810 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 podmínek stanovených TO a za předpokládanou cenu ve 
výši 162.000,-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 : 03/2017 
 
Usnesení č. 43/01/2017 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání :  
a) ruší usnesení č. 477/19/2015 ze dne 14.9.2015 
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. 2835 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 16.000,-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 : 03/2017 
 
Usnesení č. 44/01/2017 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje stanovení 
podmínek pro realizátora „Příměstského tábora Vratislavice nad Nisou 2017“ vč. termínů turnusů 
táborů a dále schvaluje výši příspěvku městského obvodu na realizaci tábora pro děti, jejichž rodiče 
mají trvalé bydliště v katastru Vratislavice nad Nisou ve výši 1 000Kč/dítě/turnus a ukládá vedoucí 
OKŠS oslovit min. 3 organizace s poptávkou na zajištění tohoto tábora. 
Z: OKŠS                                                                                                                                    T: 02/2017 
 
Usnesení č. 45/01/2017 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje předložený plán 
oprav v roce 2017 v ZÁKLADNÍ ŠKOLE, LIBEREC – VRATISLAVICE NAD NISOU, příspěvková 
organizace, Nad Školou 278, Liberec 30, 463 11 dle důvodové zprávy.  
Z: OKŠS                           T: 01/2017 
       
Usnesení č. 46/01/2017 
Rada Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje dodatek č. 9 pro 
kalendářní rok 2017 k Rámcové smlouvě o nákupu a zpracování knih s Krajskou knihovnou v Liberci, 
p. o., Rumjancevova 1362/1, 460 53, Liberec, IČ 00083194 dle předložené důvodové zprávy 
a ukládá starostovi tento dodatek podepsat.  
Z: starosta, OKŠS              T: 02/2017 
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Usnesení č. 47/01/2017 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání bere na vědomí termínový 
rozpis zápisů k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2017/2018 Mateřské školy ″Lísteček″, 
Vratislavice nad Nisou, příspěvková organizace a MATEŘSKÉ ŠKOLY ″SÍDLIŠTĚ″, Liberec 30, 
Skloněná 1414, příspěvková organizace, dle důvodové zprávy.  
Z: OKŠS                                                                                                                                   T: 01/2017 
                   
Usnesení č. 48/01/2017 
Rada Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou po projednání bere na vědomí 
vyhodnocení finančních kontrol za rok 2016 a schvaluje plán finančních kontrol na rok 2017 
v rozsahu předloženého návrhu a ukládá EO zajistit provedení kontrol.  
Z: EO                  T: průběžně 
 
Usnesení č. 49/01/2017 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje prominutí odvodu 
za porušení rozpočtové kázně v rozsahu: 

1) Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Sbor dobrovolných hasičů Vratislavice nad Nisou – 
odvod ve výši 3.861,-Kč, za porušení podmínek Smlouvy o poskytnutí dotace č. 228/205/05 
(07/02/2015/33) ze dne 7.10.2015. 

Z: EO                 T:01/2017 
 
Usnesení č. 50/01/2017 
Rada MO Liberec – Vratislavice nad Nisou bere na vědomí žádost TO-DŽP o  pokácení 1ks smrku 
nacházejícího se na p.p.č. 1243/42, 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. 51/01/2017                                                                                                                                                        
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje nájemní smlouvu 
se společností Severočeská vodárenská společnost a.s., se sídlem Přítkovská 1689, 415 50 Teplice 
na pronájem vodního díla „Liberec – Vratislavice n.N., Nad Kyselkou - vodovod“ a ukládá starostovi 
podepsat příslušnou nájemní smlouvu.                                                                                                   
Z: starosta, TO                             T: 01/2017 
 
Usnesení č. 52/01/2017 
Rada Městského obvodu  Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání bere na vědomí vyřízení 
námětů a připomínek zastupitelů MO Liberec - Vratislavice nad Nisou z 5. zasedání ZMO  dne 
16.11.2016 a ukládá starostovi předložit tento materiál na jednání zastupitelstva MO. 
Z:starosta                                                                                                                                 T: 02/2017 
 
Usnesení č. 53/01/2017 
Rada Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou po projednání bere na vědomí zápisy z 
jednání komisí rady a jmenuje Bc. Lukáše Kajínka členem Komise redakční rady Městského obvodu 
Liberec – Vratislavice nad Nisou.  
 
Usnesení č. 54/01/2017 
Rada Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou po projednání bere na vědomí informace 
starosty z 2. jednání Rady Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou dne 23.1.2017.  
 
Usnesení č. 55/01/2017 
Rada Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou schvaluje připojení se k mezinárodní  
kampani „Vlajka pro Tibet „ dne 10.3.2017 a ukládá starostovi tibetskou vlajku vyvěsit. 
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Usnesení č. 56/01/2017 
Rada Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou bere na vědomí dopis předsedy Židovské 
obce pana Michala Hrona a  ukládá starostovi pozvat zástupce Židovské obce na další jednání RMO. 
Z: starosta              T:02/2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
…………………………………..                                                                ………………………………… 
           Lukáš Pohanka                                                                                       Ing. Jiří Mejsnar  
                starosta                                                                                                 místostarosta 
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