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              U S N E S E N Í  
Z 4.  ZASEDÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO 

                 OBVODU   LIBEREC - VRATISLAVICE N/N, 
KONANÉ  DNE 27. 02. 2017 

 
 
 

 
Usnesení č. 83/02/2017 
Rada Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje program  
4. zasedání rady MO dne 27. 02. 2017.   
 
Usnesení č. 84/02/2017 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání žádostí schvaluje pacht  
části p.p.č. 2582/1 v ul. Křivá o výměře 381 m2, účel – zastavěná plocha v zahrádkářské osadě (12 
m2) a ostatní plocha v zahrádkářské osadě (369 m2), od 1.3.2017 na dobu neurčitou a za cenu 4.191,-
Kč/1rok pro občana a ukládá TOM zajistit uzavření pachtovní smlouvy. 
Z: TOM                               T: 02/2017 
 
Usnesení č. 85/02/2017 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje záměr pronájmu 
p.p.č. 2196/2 a části p.p.č. 2199/1 v  k.ú. Vratislavice nad Nisou a ukládá TOM zajistit zveřejnění.  
Z: TOM                               T: 03/2017 
 
Usnesení č. 86/02/2017 

Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje záměr připojení 

p.p.č. 518/1 ke komunikaci na p.p.č. 553 v ul. Obvodní za účelem stavby rodinného domu dle 

předložené dokumentace pro občana za podmínek stanovených technickým odborem. 

Z:TOM                 T : 03/2017 

 

Usnesení č. 87/02/2017 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje zřízení služebnosti 
inženýrské sítě zakládající právo vedení přípojky NN, vstupu a vjezdu pro její provozování a udržování 
na p.p.č. 553 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. 518/1 
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. 88/02/2017 
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. 553 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. 518/1 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: 03/2017 
 
Usnesení č. 89/02/2017 
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. 1280/9 a 1280/12 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 Společenství vlastníků Zámecký Vrch 1404, Zámecký vrch 1404, 463 11 Liberec 30, IČ 254 
58 361, za předpokládanou cenu 12.100,-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 
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Usnesení č. 90/02/2017 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje zřízení služebnosti 
inženýrské sítě spočívající v právu uložení a provozování inženýrské sítě – vodovodní a kanalizační 
řad a s tím souvisejícím právem vstupu a vjezdu za účelem údržby,   oprav a odstranění havárií na 
p.p.č. 1460/1 v k.ú. Vratislavice nad Nisou ve vlastnictví Bytového družstva Pobočná, Jánská 864/4, 
Liberec III – Jeřáb, 460 07 Liberec, IČ 046 32 427 pro 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 neurčitou a za cenu 2.240,-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. 91/02/2017 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje zřízení služebnosti 
inženýrské sítě spočívající v právu uložení a provozování inženýrské sítě – vodovodní řad a s tím 
souvisejícím právem vstupu a vjezdu za účelem údržby, oprav a odstranění havárií na p.p.č. 1453 v 
k.ú. Vratislavice nad Nisou ve vlastnictví spol. INTEX, akciová společnost, Tanvaldská 345, 463 11 
Liberec 30, IČ 001 74 386 pro 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 neurčitou a za cenu 280,-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. 92/02/2017 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje zřízení služebnosti 
inženýrské sítě spočívající v právu uložení a provozování inženýrské sítě – vodovodní a kanalizační 
řad a s tím souvisejícím právem vstupu a vjezdu za účelem údržby,   oprav a odstranění havárií na 
p.p.č. 565/10 v k.ú. Vratislavice nad Nisou ve vlastnictví občana pro 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 neurčitou a za cenu 1.680,-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. 93/02/2017 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje zřízení služebnosti 
inženýrské sítě spočívající v právu uložení a provozování inženýrské sítě – vodovodní a kanalizační 
řad a s tím souvisejícím právem vstupu a vjezdu za účelem údržby,   oprav a odstranění havárií na 
p.p.č. 565/1 v k.ú. Vratislavice nad Nisou ve vlastnictví občana 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 neurčitou a za cenu 1.680,-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. 94/02/2017 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání souhlasí s výkupem 
nemovitostí, při ul. Tyršův vrch, v k.ú. Vratislavice nad Nisou, od občanů, a to p.p.č. 2874/20 o výměře 
200 m2, p.p.č. 2874/21 o výměře 103 m2 a p.p.č. 2874/22 o výměře 122 m2 (oddělených z p.p.č. 
2874/9 a 2874/19 dle GP č. 3097-42/2011 ze dne 21.3.2011), za kupní cenu 42.500,- Kč a ukládá 
starostovi projednat majetkoprávní operaci v zastupitelstvu MO.    
Z: TOM                   T: 05/2017 
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Usnesení č. 95/02/2017 
Rada Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou schvaluje cenovou nabídku a znění 
smlouvy o dílo na úklid prostor v Kulturním centru VRATISLAVICE 101010 s firmou UKLID LIBEREC, 
s. r. o., se sídlem Donská 971, 463 11, Liberec 30, IČ: 25021826 a ukládá starostovi podepsat tuto 
smlouvu o dílo.  
Z: OKŠS                          T: 03/2017
                   
Usnesení č. 96/02/2017 
Rada MO Liberec – Vratislavice nad Nisou bere na vědomí žádost TO-DŽP o  pokácení 1ks jasanu 
nacházejícího se na p.p.č. 2407, v  k.ú. Vratislavice nad Nisou, která je ve vlastnictví SML, 
schvaluje jeho pokácení v době vegetačního klidu dřevin a pověřuje starostu k podání žádosti o 
pokácení.  
Z: TO, starosta                             T: 03/2017 
 
Usnesení č. 97/02/2017 
Rada MO Liberec – Vratislavice nad Nisou bere na vědomí žádost TO-DŽP o  pokácení 2ks jasanů 
ztepilých nacházejících se na p.p.č. 233/1, v  k.ú. Vratislavice nad Nisou, která je ve vlastnictví SML, 
schvaluje jejich pokácení v době vegetačního klidu dřevin a pověřuje starostu k podání žádosti o 
pokácení dřevin.  
Z: TO, starosta                              T: 03/2017 
 
Usnesení č. 98/02/2017 
Rada MO Liberec – Vratislavice nad Nisou bere na vědomí žádost TO-DŽP o  pokácení 2ks jasanů 
ztepilých nacházejících se na p.p.č. 1340/19, v  k.ú. Vratislavice nad Nisou, která je ve vlastnictví 
SML, schvaluje jejich pokácení v době vegetačního klidu dřevin a pověřuje starostu k podání žádosti 
o pokácení dřevin.  
Z: TO, starosta                             T: 03/2017 
 
Usnesení č. 99/02/2017 
 Rada MO Liberec – Vratislavice nad Nisou bere na vědomí žádost TO-DŽP o  pokácení 3ks bříz 
bělokorých a 2ks javorů mléče nacházejících se na p.p.č. 3, v  k.ú. Vratislavice nad Nisou, která je 
ve vlastnictví SML, schvaluje jejich pokácení v době vegetačního klidu dřevin a pověřuje starostu 
k podání žádosti o pokácení. 
Z: TO, starosta                             T: 03/2017 
 
Usnesení č. 100/02/2017 
Rada MO Liberec – Vratislavice nad Nisou bere na vědomí žádost TO-DŽP o  pokácení 3ks topolů 
a 2ks „podměrečných“ jasanů, nacházejících se na p.p.č. 1260/1 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, mající ve v.130cm obvod kmene nad 80cm.  
Z: TO, starosta                            T: 03/2017 
 
Usnesení č. 101/02/2017 
Rada MO Liberec – Vratislavice nad Nisou bere na vědomí žádost TO-DŽP o  pokácení 1ks javoru 
mléče,  3ks javorů klenů a 100m2 zapojeného porostu nacházejících se na p.p.č. 2316, v  k.ú. 
Vratislavice nad Nisou, která je ve vlastnictví SML, schvaluje jejich pokácení a vymýcení v době 
vegetačního klidu dřevin a pověřuje starostu k podání žádosti o pokácení a vymýcení.  
Z: TO, starosta                             T: 03/2017 
 
Usnesení č. 102/02/2017 
Rada MO Liberec – Vratislavice nad Nisou schvaluje neposkytnutí dotace z Fondu životního prostředí 
MO Liberec – Vratislavice nad Nisou, dle žádosti Společenství vlastníků jednotek Křížová 1613/6, 
Liberec 30, IČO : 72067748, v souladu s návrhem Komise životního prostředí a ukládá vedoucímu TO 
informovat žadatele.  
Z: TO, starosta                                                                                                  T: 03/2017 
 
Usnesení č. 103/02/2017 
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, dle zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách „Dopravní napojení 
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objektu nové MŠ Nová Ruda, Vratislavice n.N.“, schvaluje cenovou nabídku společnosti EUROVIA 
CS a.s., se sídlem Národní 138/10, 110 00 Praha 1 – Nové Město, odštěpný závod Liberec, 
Londýnská 564, 460 01 Liberec 1, IČ: 45274924, ve výši 4.321.000,- Kč bez DPH, ukládá starostovi 
podepsat rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky se společností EUROVIA CS a.s., Národní 
138/10, 110 00 Praha 1 – Nové Město, odštěpný závod Liberec, Londýnská 564, 460 01 Liberec 1, IČ: 
45274924 a příslušnou smlouvu o dílo a ukládá vedoucímu TO zajistit realizaci veřejné zakázky. 
Z: starosta, TO         T: 03/2017 
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