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

                 OBVODU   LIBEREC - VRATISLAVICE N/N, 
KONANÉ  DNE 06. 02. 2017 

 
 
 

 
Usnesení č. 57/02/2017 
Rada Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje program  
3. zasedání rady MO dne 06. 02. 2017.   
 
Usnesení č. 58/02/2017 
Rada Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou po projednání bere na vědomí informaci o 
plnění usnesení. 
 
Usnesení č. 59/02/2017 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání bere na vědomí výsledek 
zveřejnění záměru 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 po posouzení přihlášek: 
1. schvaluje nabídku Zájmového sdružení koupaliště, Winterova 28/493, 460 01 Liberec II, IČ, 
46744339, 
2. neschvaluje nabídku paní Barbory Beranové, Zahradní 301/25, 460 01 Liberec XI, IČ 04602820  
a  ukládá TOM předložit radě MO ke schválení pronájem areálu koupaliště spolu s návrhem příslušné 
nájemní smlouvy. 
Z: TOM                                                                                                                         T: 08/2017 
 
Usnesení č. 60/02/2017 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje dohodu o 
narovnání se společností Profitours spol. s r.o., sídlem Růžová 352, 281 61 Kouřim, IČ 27613071, ve 
věci zaplacení úhrady za užívání nemovitostí v k.ú. Vratislavice nad Nisou, a to p.p.č. 2208/18, 
2207/2, 2205, 2207/1, 2211/4, 2211/2, 1786/11 a 1786/3 o celkové výměře 33.768 m2, ve výši 
410.243,- Kč a ukládá starostovi podepsat dohodu o narovnání. 

Z: TOM, starosta               T: 02/2017 

 

Usnesení č. 61/02/2017 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje pronájem 
nemovitostí v k.ú. Vratislavice nad Nisou od společnosti Profitours spol. s r.o., sídlem Růžová 352, 
281 61 Kouřim, IČ 27613071, a to p.p.č. 2208/18, 2207/2, 2205, 2207/1, 2211/4, 2211/2, 1786/11 a 
1786/3 o celkové výměře 33.768 m2, ve výši 134.410,- Kč a ukládá starostovi podepsat nájemní 
smlouvu. 
Z: TOM, starosta                                                                                                             T: 02/2017 
 
Usnesení č. 62/02/2017 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání souhlasí s výkupem 
nemovitostí, při ul. Seniorů, v k.ú. Vratislavice nad Nisou, od společnosti Profitours spol. s r.o., sídlem 
Růžová 352, 281 61 Kouřim, IČ 27613071, a to p.p.č. 2208/18, 2207/2, 2205, 2207/1, 2211/4, 2211/2, 
1786/11 a 1786/3 o celkové výměře 33.768 m2, za kupní cenu 1,828.810,- Kč a ukládá starostovi 
projednat majetkoprávní operaci v zastupitelstvu MO. 
Z: TOM, starosta               T: 02/2017 
 
Usnesení č. 63/02/2017 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání:  
a) schvaluje udělení výjimky z 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 pro pronájem části nemovité věci, a to části jednotky č. 1400/203 v budově č.p. 
1400, Liberec XXX – Vratislavice nad Nisou, postavené na p.p.č. 1257 v k.ú Vratislavice nad Nisou, a 
to že nebude složena jistina.   
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b) schvaluje záměr pronájmu části nemovité věci, a to části jednotky č. 1400/203 v budově č.p. 1400, 
Liberec XXX – Vratislavice nad Nisou, postavené na p.p.č. 1257 v k.ú Vratislavice nad Nisou  a  
ukládá TOM zajistit zveřejnění.  
Z:TOM                                                    T: 02/2017 
 
Usnesení č. 64/02/2017 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje zřízení služebnosti 
inženýrské sítě zakládající právo vedení vodovodní přípojky, vstupu a vjezdu pro její provozování a 
udržování na p.p.č. 2796/1 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. 2798/1 a 2786/2 v k.ú Vratislavice nad Nisou občana 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. 65/02/2017 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje zřízení služebnosti 
inženýrské sítě zakládající právo vedení NTL plynovodní přípojky, vstupu a vjezdu pro její provozování 
a udržování na p.p.č. 377 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. 
367 v k.ú Vratislavice nad Nisou, jehož součástí je rodinný dům č.p. 556, 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. 66/02/2017 
Rada Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou schvaluje zpracování kroniky za rok 2016 
kronikářkou Mgr. Ivou Pokornou dle předložené důvodové zprávy a ukládá vedoucí OKŠS zajistit ve 
spolupráci s kronikářkou čistopis tohoto znění kroniky.  
Z: OKŠS                T: 03/2017 
 
Usnesení č. 67/02/2017 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání: 

a) souhlasí s předloženým návrhem na 1. rozpočtové opatření roku 2017  
b) souhlasí s upraveným rozpočtem na rok 2017 v tomto členění:  

 Stav po 1. RO 
(CZK) 

Tř.1 - Příjmy daňové 84 452 0000 

Tř.2 - Příjmy nedaňové 4 961 000 

Tř.3 - Příjmy kapitálové 38 500 000 

Tř.4 - Přijaté transfery a dotace 1 628 223 

Příjmy celkem 129 541 223 

Tř.5 - Výdaje běžné 92 938 937 

Tř.6 - Výdaje kapitálové 67 965 660 

Výdaje celkem 160 904 597 

Schodek (financování) 31 363 374 

a ukládá starostovi předložit rozpočtové opatření ke schválení zastupitelstvu MO.  
Z: EO                                      T: 02/2017 
       
Usnesení č. 68/02/2017 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání souhlasí se změnou Přílohy 
č.1 zřizovacích listin příspěvkových organizací a ukládá starostovi předložit nové znění přílohy 
zřizovacích listin na příštím zasedání zastupitelstva. 
Z: EO                        T: 02/2017 
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Usnesení č. 69/02/2017 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání bere na vědomí Zápis 
inventarizačních komisí – fyzická inventura majetku dle stavu k 31.10.2016 a Zápis likvidační a škodní 
komise a schvaluje – vyřazení majetku dle Zápisu likvidační a škodní komise majetku k 31.12.2016 
ve výši pořizovacích cen 1.780.476,75Kč a zařazení majetku dle dokumentu Nálezy a převod 
evidovaného majetku mezi odbory ve výši  384.021,15Kč a ukládá vedoucí EO zajistit proúčtování 
inventurních výsledků do roku 2016 a vedoucímu TO zajistit fyzickou likvidaci vyřazeného majetku.  
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání souhlasí s inventarizační 
zprávou a zápisy inventarizačních komisí k 31.12.2016 a ukládá starostovi předložit materiál ke 
schválení zastupitelstvu. 
Z: EO                                                                                                                               T: 02/2017 
                   
Usnesení č. 70/02/2017 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání bere na vědomi parametry 
úvěrové smlouvy s Českou spořitelnou a.s. za účelem financování investičních potřeb MOV za 
podmínek dodržení následujících parametrů nabídky: 

1) maximální výše úvěru 40.000.000,-CZK; 
2) doba splatnosti do 3let od podpisu smlouvy; 
3) úroková sazba je pohyblivá 1M Pribor + max. 0,79% p.a.; 
4) úvěr bude poskytnut bez zajištění, bez sankcí je možné úvěr nečerpat a bez sankcí jsou 

možné dřívější nebo nerovnoměrné splátky, zpracování úvěru bez poplatku 
a ukládá starostovi předložit ke schválení v následných orgánech. 
Z: EO                        T: 02/2017 
 
Usnesení č. 71/02/2017 
Rada MO Liberec – Vratislavice nad Nisou bere na vědomí informaci TO-DŽP o ukončení užívání 
veřejného prostranství – přístupu ke stánku, p. Ivany Fillové, Hodkovická 323, 460 06 Liberec 6, IČO : 
44582471,  při ulici U Sila na části p.p.č. 1880/3 v k.ú. Vratislavice nad Nisou, které je ve vlastnictví 
SML, schvaluje ukončení užívání ke dni 31.12.2016 a pověřuje TO-DŽP o ukončení smlouvy a TS k 
převzetí části místní komunikace TS. 
Z: TO, starosta                                                     T: 02/2017 
 
Usnesení č. 72/02/2017 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje výzvu k podání 
nabídky a zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku malého rozsahu, dle zákona č. 134/2016 Sb., o 
veřejných zakázkách „Dopravní napojení objektu nové MŠ Nová Ruda, Vratislavice n.N.“, ukládá 
starostovi podepsat příslušné dokumenty k veřejné zakázce a ukládá vedoucímu TO zajistit realizaci 
veřejné zakázky a předložit RMO výsledek hodnotící komise k projednání. 
Z: starosta, TO                            T: 02/2017 
 
Usnesení č. 73/02/2017 
 Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání bere na vědomí protokoly o 
otevírání obálek a posouzení nabídek na podlimitní veřejnou zakázku zadávanou v rámci 
zjednodušeného zadávacího řízení, dle zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách „Dodávky 
elektrické energie pro Městský obvod Liberec – Vratislavice nad Nisou“, schvaluje cenovou nabídku 
společnosti Amper Market, a.s., se sídlem Antala Staška 1076/33, 140 00 Praha 4, IČ: 241 28 376, ve 
výši 1.329.037,96 Kč bez DPH za období 2017 – 2018 a ukládá starostovi podepsat oznámení o 
výběru dodavatele se společností Amper Market, a.s., Antala Staška 1076/33 a, 140 00 Praha 4, IČ: 
241 28 376 a příslušnou smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny pro hladinu NN 
Z: starosta, TO                           T: 02/2017 
 
Usnesení č. 74/02/2017 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání bere na vědomí předložený 
plán jarního úklidu komunikací a chodníků a ukládá starostovi předložit tento materiál na ZMO k 
projednání. 
Z: starosta, TO                              T: 02/2017 
 
Usnesení č. 75/02/2017 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje návrh programu 
jednání 1. ZMO dne 15. 02. 2017.      
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1. Zahájení 
2. Jmenování zapisovatelky a jmenování ověřovatelů zápisu 
3. Schválení programu 
4. Diskuse občanů 
5. Informace finančního výboru 
6. 1. rozpočtové opatření roku 2017 
7. Inventarizace majetku za rok 2016 
8. Prodej pozemku díl „a“ z p.p.č. 1340/19 
9. Výkup pozemku 1436/2 (odd. z p.p.č. 1435/2 a 1436/2) 
10. Výkup pozemků při ul. Seniorů (Lesopark) 
11. Dar pozemků  p.p.č. 129/2 a 129/3  
12.  Informace kontrolního výboru  
13. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC, kterou se vymezují     

     školské obvody spádových základních škol v Liberci 
14. 82. změna územního plánu města Liberce 
15.  Vyřízení námětů a připomínek zastupitelů z 5. ZMO ze dne 16.11.2016 
16. Informace starosty  
17. Podněty a připomínky zastupitelů 
 
Usnesení č. 76/02/2017 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání bere na vědomí   82. změnu 
územního plánu města Liberce, a ukládá starostovi předložit k projednání zastupitelstvu MO. 
Z: starosta                    T: 02/2017 
 
Usnesení č. 77/02/2017 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání bere na vědomí   návrh 
OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC, kterou se vymezují školské 
obvody spádových základních škol v Liberci a ukládá starostovi předložit k projednání zastupitelstvu 
MO. 
Z: starosta                       T: 02/2017 
 
Usnesení č. 78/02/2017 
Rada Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou po projednání bere na vědomí zápisy 
z jednání komisí rady. 
              
Usnesení č. 79/02/2017 
Rada Městského obvodu Liberec-Vratislavice nad Nisou po projednání bere na vědomí a schvaluje 
akci MDŽ, která se bude konat dne 13. 3. 2017 v kavárně KC 101010, kterou bude zaštiťovat Komise 
S a Z. Z rozpočtu bude uvolněna částka 1 500,- Kč na úhradu hudební produkce skupiny „Jizerské 
trio“, kterou zajistí Werner Weisner, V. Nezvala 7a, 46602, Jablonec nad Nisou a částka cca. 1 000,- 
Kč na občerstvení dle předpokládané účasti 30 osob, které bude zajištěno paní Dagmar Zdvihalovou, 
se sídlem Pastelová 1084,/7, 460 06 Liberec 6, IČ: 72729511, z kavárny KC 101010, a dále nákup 
květin v hodnotě 1500,-Kč a ukládá vedoucí OKŠS ve spolupráci s komisí tuto akci zajistit. 
Z: OKŠS                T:03/2017 
 
Usnesení č. 80/02/2017 
Rada Městského obvodu Liberec-Vratislavice nad Nisou po projednání bere na vědomí a schvaluje 
akci „Mezinárodní den seniorů“ dne 5. 10. 2017 od 15:00 hod., která se bude konat v KC 101010 na 
hlavním sále. Z rozpočtu bude uvolněna částka 1 500,- Kč na úhradu hudební produkce „Jizerské trio“, 
kterou zajistí Werner Weisner, V. Nezvala 7a, 46602, Jablonec nad Nisou a částka cca. 4 000,- Kč na 
občerstvení dle předpokládané účasti 80 osob a ukládá vedoucí OKŠS ve spolupráci s komisí tuto 
akci zajistit. 
Z:OKSS                T:10/2017 
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Usnesení č. 81/02/2017 
Rada Městského obvodu Liberec-Vratislavice nad Nisou po projednání bere na vědomí a schvaluje 
akci „Vánoční posezení“, která se bude konat (prosinec - bude upřesněn) v kavárně KC 101010, 
kterou bude zaštiťovat Komise S a Z. Z komise bude uvolněna částka 1 500,- Kč na úhradu hudební 
produkce „Jizerské trio“, kterou zajistí Werner Weisner, V. Nezvala 7a, 46602, Jablonec nad Nisoua 
částka 1 000,- Kč na občerstvení dle předpokládané účasti 30 osob, které bude zajištěno paní 
Dagmar Zdvihalovou, se sídlem Pastelová 1084,/7, 460 06 Liberec 6, IČ: 72729511, z kavárny KC 
101010 a ukládá vedoucí OKŠS ve spolupráci s komisí tuto akci zajistit. 
Z:OKŠS                           T:12/2017 
 
Usnesení č. 82/02/2017 
Rada Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou po projednání bere na vědomí Zprávu o 
činnosti Městské policie Liberec za rok 2016 a Policie České republiky za rok 2016 a ukládá  
starostovi předložit tento materiál do Zastupitelstva Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad 
Nisou.  
 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání bere na vědomí informace 
starosty z 3. jednání ze dne 06.02.2017.  
Z:starosta                                                                                                                                   T:02/2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
…………………………………..                                                                ………………………………… 
           Lukáš Pohanka                                                                                       Ing. Jiří Mejsnar  
                starosta                                                                                                 místostarosta 
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