
 1 

              U S N E S E N Í  
Z 5.  ZASEDÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO 

                 OBVODU   LIBEREC - VRATISLAVICE N/N, 
KONANÉ  DNE 06. 03. 2017 

 
 
 

 
Usnesení č. 104/03/2017 
Rada Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje program 5. 
zasedání rady MO dne 06. 03. 2017.   
 
Usnesení č. 105/03/2017 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání souhlasí se záměrem 
prodeje  p.p.č. 1315/2, při ul. Nad Školou, v k.ú. Vratislavice nad Nisou, za minimální prodejní cenu 
580,- Kč/m2,  formou výběrového řízení s předností vlastníků sousedních nemovitostí a ukládá TOM 
zajistit vytvoření geometrického plánu. 
Z: TOM               T: 06/2017 
 
Usnesení č. 106/03/2017 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje záměr připojení 
p.p.č. 2199/1 ke komunikaci na p.p.č. 1880/5 v k.ú. Vratislavice nad Nisou v  rámci akce „Park Nové 
Vratislavice - k.ú. Vratislavice nad Nisou“ dle předloženého  situačního výkresu pro Městský obvod 
Liberec - Vratislavice nad Nisou, Tanvaldská 50, Liberec 30, IČ 00262978, zast. INVESTING CZ 
spol.s r.o., Štefánikovo nám.780/5, 460 01 Liberec 1, IČ 25036751. 
Z:TOM                             T: 03/2017 
 
Usnesení č. 107/03/2017 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje umístění 
inženýrských sítí v rámci akce „Park Nové Vratislavice - k.ú. Vratislavice nad Nisou“  pro Městský 
obvod Liberec - Vratislavice nad Nisou, Tanvaldská 50, Liberec 30, IČ 00262978, zast. INVESTING 
CZ spol.s r.o., Štefánikovo nám.780/5, 460 01 Liberec 1, IČ 25036751 takto :  
- přípojka splaškové kanalizace do p.p.č. 1880/5 a 2199/1 v k.ú. Vratislavice nad Nisou 
-  přípojka vodovodu do p.p.č. 2196/2 a 2199/1 v k.ú. Vratislavice nad Nisou 
 Z:TOM                                        T: 03/2017 

 
Usnesení č. 108/03/2017 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání :  
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání:  
1) schvaluje pronájem  části jednotky č. 1400/203 o výměře 3 m2 v budově č.p. 1400, Liberec XXX – 
Vratislavice nad Nisou, postavené na p.p.č. 1257 v k.ú Vratislavice nad Nisou, na dobu určitou 10 let 
ode dne účinnosti smlouvy, tj. od 20.3.2017 a za cenu 12.000,-Kč /rok  za účelem výstavby, 
provozování, údržby, úprav nebo výměn, modernizace a rozvoje telekomunikačních sítí, včetně 
veškerých koncových a obslužných zařízení, umožňujících umístění a provozování technologie 
potřebné pro zajištění provozu veřejných komunikačních sítí a poskytování služeb elektronických 
komunikací podnikateli zajišťujícími veřejnou komunikační síť podle ZEK pro  T-Mobile Czech 
Republic a.s., Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4, IČ 649 49 681. 
2) schvaluje  předložený upravený návrh smlouvy o nájmu části nemovitosti č.j. 44 a ukládá 
starostovi příslušnou smlouvu podepsat.            
Z:TOM                                                   T : 03/2017 

 

Usnesení č. 109/03/2017 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání  schvaluje zřízení 
služebnosti inženýrské sítě zakládající právo vedení vodovodního řadu, vstupu a vjezdu pro jeho 
provozování a udržování na p.p.č. 2348 a 2349/1 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. 2349/10 v k.ú Vratislavice nad Nisou, občana, a kteréhokoliv dalšího 
vlastníka, za podmínky složení zálohy ve výši 20.600,-Kč, ke které bude připočítána daň z přidané 
hodnoty v platné zákonné výši a ukládá starostovi projednat tuto majetkoprávní operaci v následných 
orgánech. 
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Z: starosta                           T: 04/2017 
 
Usnesení č. 110/03/2017 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání  schvaluje zřízení 
služebnosti inženýrské sítě zakládající právo vedení 2 ks vodovodní přípojky, vstupu a vjezdu pro 
jejich provozování a udržování na p.p.č. 2349/1 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. 2349/10 v k.ú Vratislavice nad Nisou, občana, a kteréhokoliv dalšího 
vlastníka, za předpokládanou cenu 2.800,-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: 04/2017 
 
Usnesení č. 111/03/2017 
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. 2349/1 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. 2349/9 v k.ú Vratislavice nad Nisou, občana, a kteréhokoliv dalšího 
vlastníka, za předpokládanou cenu 1.400,-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: 04/2017 
 
Usnesení č. 112/03/2017 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje zřízení služebnosti 
stezky a cesty na p.p.č. 2349/1 v k.ú. Vratislavice nad Nisou na dobu neurčitou ve prospěch vlastníka 
p.p.č. 2349/10 v k.ú Vratislavice nad Nisou, občana, a kteréhokoliv dalšího vlastníka, za podmínky 
složení zálohy ve výši 1.000,-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: 04/2017 
 
Usnesení č. 113/03/2017 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje zřízení služebnosti 
stezky a cesty na p.p.č. 2349/1 v k.ú. Vratislavice nad Nisou na dobu neurčitou ve prospěch vlastníka 
p.p.č. 2349/9 v k.ú Vratislavice nad Nisou, občana, a kteréhokoliv dalšího vlastníka, za podmínky 
složení zálohy ve výši 1.000,-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: 04/2017 
 
Usnesení č. 114/03/2017 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje zřízení služebnosti 
inženýrské sítě zakládající právo umístit, zřídit, provozovat, opravovat, činit údržbu, úpravu, obnovu a 
výměnu součásti distribuční soustavy (vrchní vedení VN), vstupu a vjezdu pro její provozování a 
udržování na p.p.č. 1907, 1916/5, 1916/81, 2185/2 a 2689/9 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 podmínky složení 
zálohy ve výši 1.000,-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 : 04/2017 
 
Usnesení č. 115/03/2017 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání :  
a) ruší usnesení č. 92/12/2014 ze dne 15.12.2014   
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), vstupu a vjezdu pro její provozování a udržování na p.p.č. 1820/4 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 



 3 

1.520,-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 : 04/2017 
 
Usnesení č. 116/03/2017 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání :  
a) ruší usnesení č. 49/02/2016 ze dne 5.2.2016 
b) schvaluje zřízení služebnosti 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. 2413 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 1.120,-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: 04/2017 
 
Usnesení č. 117/03/2017 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje neuplatňování 
odpočtu DPH na vstupu u zboží prodávaného v IC a dalších stanovištích. 
Z: EO                         T: 3/2017 
                   
Usnesení č. 118/03/2017 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání bere na vědomí protokol o 
otevírání obálek s nabídkami na veřejnou zakázku na stavební práce, projednanou dle zákona č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v rámci zjednodušeného podlimitního řízení „Mateřská 
škola Nová Ruda / Vratislavice n.N.“, schvaluje  

 rozhodnutí a oznámení zadavatele o vyloučení uchazečů, společnost TERMIL a.s., se sídlem 
Maxe Švabinského 111/30, 466 05 Jablonec nad Nisou, IČ: 254 90 885 a společnost SYBAN 
s.r.o., se sídlem Ul. 28. října 60/44, 460 07 Liberec 7, IČ: 254 01 343, 

 rozhodnutí a oznámení zadavatele o výběru dodavatele společnosti BREX s.r.o., se sídlem 
Hodkovická 135, 463 12 Liberec 23, IČ: 402 32 549 a  

 cenovou nabídku společnosti BREX s.r.o., se sídlem Hodkovická 135, 463 12 Liberec 23, IČ: 402 
32 549 ve výši 24.492.440,33 Kč bez DPH a  

ukládá starostovi podepsat  

 rozhodnutí a oznámení zadavatele o vyloučení uchazečů, společnost TERMIL a.s., Maxe 
Švabinského 111/30, 466 05 Jablonec nad Nisou, IČ: 254 90 885 a společnost SYBAN s.r.o., Ul. 
28. října 60/44, 460 07 Liberec 7, IČ: 254 01 343 a  

 rozhodnutí a oznámení zadavatele o výběru dodavatele společnost BREX s.r.o., Hodkovická 135, 
463 12 Liberec 23, IČ: 402 32 549 a příslušnou smlouvu o dílo se společnosti BREX s.r.o., 
Hodkovická 135, 463 12 Liberec 23, IČ: 402 32 549 ve výši 24.492.440,33 Kč bez DPH, dle 
důvodové zprávy. 

Z: starosta, TO                           T: 03/2017 
 
Usnesení č. 119/03/2017 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje smlouvu o 
přeložce vodního díla, stavby „Liberec, Vratislavice n.N., Tanvaldská p.p.č. 1353 – přeložka vodovodu 
a kanalizace“, stavba č. LI 032 558, s vlastníkem Severočeskou vodárenskou společností a.s., se 
sídlem Přítkovská 1689, 415 50 Teplice, IČ: 49099469 a ukládá starostovi podepsat příslušnou 
smlouvu o přeložce. 
Z: starosta, TO                   T: 03/2017 
 
Usnesení č. 120/03/2017 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje smlouvu o 
přeložce vodního díla, stavby „Liberec, Vratislavice n.N., Východní p.p.č. 2133/1 – přeložka vodovodu, 
stavba č. LI 032 555, s vlastníkem Severočeskou vodárenskou společností a.s., se sídlem Přítkovská 
1689, 415 50 Teplice, IČ: 49099469 a ukládá starostovi podepsat příslušnou smlouvu o přeložce. 
Z: starosta, TO                            T: 03/2017 
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Usnesení č. 121/03/2017 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání bere na vědomí informaci 
ohledně jarního svozu VOK a mobilního svozu NO v k.ú. Vratislavice nad Nisou, předloženou TO-
DŽP.  
Z: TO, starosta                                         T: 04/2017 
 
Usnesení č. 122/03/2017 
Rada Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou po projednání bere na vědomí zápisy 
z jednání komisí rady. 
 
Usnesení č. 123/03/2017 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje podání žádostí o 
dotaci na Krajský úřad Libereckého kraje – 7.1 Kulturní aktivity v Libereckém kraji – slavnosti a ukládá 
starostovi tuto žádost podepsat 
Z: starosta, KTD                      T: 3/2017 
 
Usnesení č. 124/03/2017 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje podání žádostí o 
dotaci na Krajský úřad Libereckého kraje – 4.1 Program volnočasových aktivit – Dětský den a ukládá 
starostovi tuto žádost podepsat 
Z: starosta, KTD                     T: 4/2017 
 
Usnesení č. 125/03/2017 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání bere na vědomí návrh p. 
Vladimíra Proška ze dne 27. 2. 2017. 
 
Usnesení č. 126/03/2017 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou schvaluje zadání zpracování územní studie 
k ověření využití území v lokalitě Zelené údolí – plochy VD mezi ul. Ořechová a Seniorů a ukládá 
starostovi zadat tuto studii. 
Z: starosta                     T:03/2017 
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