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              U S N E S E N Í  
Z 3. MIMOŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO 

                 OBVODU   LIBEREC - VRATISLAVICE N/N, 
KONANÉ  DNE 19. 12. 2016 

 
 
 

 
Usnesení č. 535/12/2016 
Rada Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje program 3. 
mimořádného zasedání rady MO dne 19. 12. 2016.   
 
Usnesení č. 536/12/2016 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje záměr pronájmu 
areálu koupaliště Sluníčko, při ul. Dřevařská, v k.ú. Vratislavice nad Nisou, na p.p.č. 1188; p.p.č. 1189 
včetně domu č.p. 308, jenž je součástí p.p.č. 1189; p.p.č. 1190/1; p.p.č. 1190/2; p.p.č. 1191/1; p.p.č. 
1191/2; p.p.č. 1191/3; p.p.č. 1191/4; p.p.č. 1195 o celkové výměře 13.296 m2 a ukládá TOM zajistit 
zveřejnění na úřední desce. 
Z: TOM                T: 01/2017 
 
Usnesení č. 537/12/2016 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání :  
a) ruší usnesení č. 403/09/2016/b) ze dne 12.9.2016 
b) schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě zakládající právo zřídit a provozovat NTL plynárenské 
zařízení, a právo vstupu a vjezdu v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, 
provozováním a odstraněním plynárenského zařízení na p.p.č. 2929/1 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 
9.084,-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. 538/12/2016 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje pronájem p.p.č. 
1347 a 1348/1 o celkové výměře 626 m2 v k.ú. Vratislavice nad Nisou od ČR – Státního pozemkového 
úřadu, Husinecká 1024/11a, Praha 3, IČ 01312774 za účelem přístupové, příjezdové a parkovací 
plochy u KC Vratislavice nad Nisou, od 1.1.2017 na dobu neurčitou a za cenu 21.910,-Kč/rok a 
ukládá starostovi příslušnou nájemní smlouvu  po doplnění podepsat.   
Z: TOM                            T : 12/2016 
 
Usnesení č. 539/12/2016 

Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje Dohodu o 

zaplacení úhrady za užívání nemovité věci č. 99N16/41 s organizací ČESKÁ REPUBLIKA – STÁTNÍ 

POZEMKOVÝ ÚŘAD se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČ: 01312774 za 

užívání pozemkových parcel p.p.č. 1347 a 1348/1, ve výši 152.590,- Kč a ukládá starostovi podepsat 

příslušnou dohodu.  

Z: starosta, TO                          T: 12/2016 

 

Usnesení č. 540/12/2016 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje cenovou nabídku 
společnosti Ing. Radek Sláma, K. Havlíčka Borovského 3, 512 11 Vysoké na Jizerou, IČ:76601838, ve 
výši 433.542,20 Kč bez DPH na nákup čelního příkopového ramene pro potřeby TS Vratislavice n.N. 
a ukládá starostovi podepsat příslušnou kupní smlouvu.  
Z: starosta, TO                         T: 12/2016 
 
Usnesení č. 541/12/2016 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání bere na vědomí protokol o 
otevírání obálek s nabídkami, posouzení kvalifikace, posouzení a hodnocení nabídek a zprávu o 
posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku zadávanou formou jednacího řízení bez 
uveřejnění ve smyslu § 63 zákona č. 137/2006 Sb., „Nákup tepelné energie pro městský obvod 
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Vratislavice nad Nisou“, schvaluje cenovou nabídku společnosti Teplárna Liberec, a.s., IČ: 62241672, 
sídlem: Dr. Milady Horákové 641/34a, Liberec IV-Perštýn, 460 01 Liberec (dále jen „Teplárna Liberec, 
a.s.“), se slevou ve výši 14,5 % od ceny stanovené na základě cenového rozhodnutí Energetického 
regulačního úřadu a ukládá starostovi podepsat Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky se 
společností Teplárna Liberec a příslušnou smlouvu.  
Z: starosta, TO                          T: 12/2016 
 
Usnesení č. 542/12/2016 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje realizaci projektu 
s názvem Výzva č.02_16_022 a č. 02_16_023 Podpora škol formou projektů zjednodušeného 
vykazování – šablony pro MŠ a ZŠ I na základě žádosti ředitele ZÁKLADNÍ ŠKOLY LIBEREC – 
VRATISLAVICE NAD NISOU, příspěvková organizace, Nad Školou 278, Liberec 30, 463 11 v rozsahu 
uvedeném v důvodové zprávě.  
Z: OKŠS                                                                                                                                   T: 12/2016 
 
Usnesení č. 543/12/2016 

Rada Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou po projednání trvá na znění dodatku 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 a ukládá vedoucí OKŠS 
tělovýchovnou jednotu o tomto přijatém usnesení informovat.   
Z: OKŠS                     T: 1/2017 
 
Usnesení č. 544/12/2016 
Rada Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou po projednání bere na vědomí zápisy z 
jednání komisí rady. 
 
Usnesení č. 545/12/2016 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání bere na vědomí návrh 
Komise komunitního plánování a schvaluje realizaci akce „Bowling“ dne 17. 1.  ve výši 1.000,- Kč s 
dodavatelem CENTRUM BABYLON, a.s., Nitranská 1, 460 12 Liberec 1, IČ: 25022962 , a ukládá 
příslušnému odboru OKŠŠ ve spolupráci s touto komisí akci realizovat. 
Z: OKŠS                     T: 1/2017 
 
Usnesení č. 546/12/2016 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání bere na vědomí návrh 
Komise komunitního plánování a  schvaluje realizaci akce,, Přednáška - Bylinky“ dne 23. 2. ve výši 
1.000,- Kč s lektorem,  a ukládá příslušnému odboru OKŠŠ ve spolupráci s touto komisí akci 
realizovat. 
Z: OKŠS                  T:2/2017 
       
Usnesení č. 547/12/2016 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání bere na vědomí návrh 
Komise komunitního plánování a  schvaluje:  
a) realizaci akce,, Masopust“ dne 2.3. 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. 
Z: OKŠS                  T:3/2017 
 
Usnesení č. 548/12/2016 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání bere na vědomí návrh 
Komise komunitního plánování a  schvaluje realizaci akce,, Přednáška O Keni“ ve výši 1.000,- Kč s 
lektorem,  a ukládá příslušnému odboru OKŠŠ ve spolupráci s touto komisí akci realizovat. 
Z: OKŠS                  T:3/2017 
 
Usnesení č. 549/12/2016 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání bere na vědomí návrh 
Komise komunitního plánování a  schvaluje:  
a)realizaci akce,, Velikonoční veselice“ dne 6.4. ve výši cca 8.000,- Kč,  
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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. 
Z: OKŠS                 T:4/2017 
 
 
Usnesení č. 550/12/2016 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání bere na vědomí návrh 
Komise komunitního plánování a  schvaluje realizaci akce,, Opékání buřtů“ dne 29.6. předpokládaný 
náklad cca 2.000,- Kč  a ukládá příslušnému odboru OKŠŠ ve spolupráci s touto komisí akci 
realizovat. 
Z: OKŠS           T:6/2017 
 
Usnesení č. 551/12/2016 
Rada MO Liberec – Vratislavice nad Nisou bere na vědomí rezignaci z funkce místopředsedy 
redakční rady, občana, ke dni 19.12.2016 a ukládá starostovi požádat Tělovýchovnou jednotu Jiskra 
o nominaci nového zástupce do Redakční rady Vratislavického zpravodaje. 
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