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              U S N E S E N Í  
Z 6.  ZASEDÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO 

                 OBVODU   LIBEREC - VRATISLAVICE N/N, 
KONANÉ  DNE 20. 03. 2017 

 
 
 

 
Usnesení č. 129/03/2017 
Rada Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje program 6. 
zasedání rady MO dne 20. 03. 2017.   
 
Usnesení č. 130/03/2017 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje záměr připojení 
p.p.č. 1124/1 ke komunikaci na p.p.č. 1119 v ul. Na Břehu za účelem stavby garáže dle předložené 
kopie katastrální mapy pro občana za podmínek stanovených technickým odborem. 
Z:TOM                   T:04/2017 

Usnesení č. 131/03/2017 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání: 
1) ruší usnesení č. 304/06/2016/2)  ze dne 20.6.2016   
2) schvaluje pronájem p.p.č. 2196/2 a části p.p.č. 2199/1 v  k.ú. Vratislavice nad Nisou o celkové 
výměře 835 m2, účel (pro podnikání) : pozemky nezastavěné – plocha pro zařízení staveniště pro 
stavbu „Centrum bydlení pro seniory Liberec“, na dobu určitou od 1.4.2017 do 30.6.2017 a za roční 
nájemné ve výši 58.450,-Kč pro spol. Skanska a.s., Křižíkova 682/34a, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ 
262 71 303 a ukládá TOM zajistit uzavření nájemní smlouvy. 
Z:TOM                   T:03/2017 

Usnesení č. 132/03/2017 

Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání: 

a) ruší usnesení č. 122/02/2014 ze dne 17.2.2014                                                                         

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. 1629/1 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, pro ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín 4, IČ 247 29 035 za cenu 

15.000,-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. 133/03/2017 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje rozdělení 
dotačních příspěvků žádajícím právnickým a fyzickým osobám v rámci dotačního programu na 
podporu aktivit v oblasti kultury z Kulturního fondu Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou 
a v rámci dotačního programu na podporu aktivit v oblasti sportu a tělovýchovy dětí a mládeže a 
dospělých Sportovního fondu Liberec – Vratislavice nad Nisou dle přiložené důvodové zprávy a  
ukládá starostovi podepsat smlouvy o poskytnutí neinvestiční účelové dotace přiložené v důvodové 
zprávě.  
Z: OKŠS                                                                                                                    T:04/2017 
 
Usnesení č. 134/03/2017 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání ruší usnesení č. 521/12/2016 
ze dne 5. 12. 2016, schvaluje dodatek 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 dle důvodové zprávy a ukládá starostovi tento dodatek č. 1 podepsat.  
Z: OKŠS                                                                                                                           T:03/2017  
 
Usnesení č. 135/03/2017 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání bere na vědomí žádost 
ředitelky MATEŘSKÉ ŠKOLY "SÍDLIŠTĚ", Liberec 30, Skloněná 1414, příspěvková organizace o 
posouzení statického posudku a řešení situace statiky budovy MŠ uvedené v důvodové zprávě a 
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ukládá vedoucímu technického odboru zajistit statický posudek a řešení problému se statikou budovy 
MŠ.  
Z: OKŠS, TO                                                                                                                  T:04/2017 
 
Usnesení č. 136/03/2017 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání souhlasí s přidělením dotace 
SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Vratislavice nad Nisou – částka schválené dotace: 90.000,-Kč; 
po předložení všech podkladů, cílová skupina: dospělí; na nákup certifikovaných zásahových 
ochranných obleků a ukládá starostovi předložit k projednání do ZMO. 
Z: EO                 T:04/2017 
 
Usnesení č. 137/03/2017 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje Výzvu á Základní 
údaje zadávací dokumentace pro podání cenových nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu, dle 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek „Opravy výtluků komunikací a chodníků v k.ú. 
Vratislavice nad Nisou v roce 2017“, ukládá starostovi podepsat dokumenty k VZ, ukládá TO zajistit 
realizaci veřejné zakázky. 
Z: starosta, TO                   T:03/2017 
 

Usnesení č. 138/03/2017 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání bere na vědomí předložené 
cenové nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu „Veřejné osvětlení ul. Nad Kyselkou, Liberec 
30“, schvaluje cenovou nabídku společnosti Restyl s.r.o., se sídlem Chrastavská 327/23, Liberec 2, 
IČ: 27340449 dle důvodové zprávy, ukládá starostovi podepsat příslušnou smlouvu o dílo a ukládá 
TO zajistit realizaci rekonstrukce veřejného osvětlení v koordinaci s rekonstrukcí vrchního vedení NN 
od společnosti ČEZ a.s.. 
Z: TO, starosta                   T:04/2017 
 

Usnesení č. 139/03/2017 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání bere na vědomí předložené 
cenové nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu „Veřejné osvětlení ul. Prosečská, Liberec 30“, 
schvaluje cenovou nabídku společnosti ESRAM s.r.o., se sídlem Pražská 2197/94, 466 01 Jablonec 
nad Nisou, IČ: 25796780 dle důvodové zprávy, ukládá starostovi podepsat příslušnou smlouvu o dílo 
a ukládá TO zajistit realizaci rekonstrukce veřejného osvětlení v koordinaci s rekonstrukcí vrchního 
vedení NN od společnosti ČEZ a.s.. 
Z: TO, starosta                   T:04/2017 
 
Usnesení č. 140/03/2017 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání bere na vědomí vyhodnocení 
zkušebního provozu regulátoru spotřeby elektrické energie veřejného osvětlení a dále schvaluje 
zadávací dokumentaci k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky, dle § 8, odst. 2 zákona č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek „Dodávka a montáž technologického zařízení na 
regulaci napětí a snížení nákladů dodávek elektrické energie včetně montáže a uvedení do provozu – 
odběrné místo Vratislavice nad Nisou“ a ukládá TO zajistit realizaci veřejné zakázky a výsledek 
předložit na příštím zasedání rady MO k projednání. 
Z: TO, starosta                   T:04/2017 
 
 
Usnesení č. 141/03/2017 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání bere na vědomí požadavek 
společností GREKO – ELEKTRO s.r.o., se sídlem Malá 460, 463 12 Liberec 25, IČ: 25485644, na 
úhradu neobjednaných prací na opravách veřejného osvětlení v roce 2014 a schvaluje 
neakceptování úhrady dle tohoto požadavku a ukládá TO informovat žadatele o tomto rozhodnutí.  
Z: starosta, TO                   T:04/2017 

 
Usnesení č. 142/03/2017 
Rada MO Liberec – Vratislavice nad Nisou schvaluje žádost o poskytnutí dotace z Fondu životního 
prostředí MO Liberec – Vratislavice nad Nisou, AvantgArtu, z.s., Vnější 1392, 463 11 Liberec 30, dle 
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přiložené důvodové zprávy a ukládá starostovi podepsat smlouvu o poskytnutí neinvestiční účelové 
dotace na 39.140,-Kč.  
Z: TO, starosta                   T:04/2017 

 
Usnesení č. 143/03/2017 
Rada MO Liberec – Vratislavice nad Nisou schvaluje žádost o poskytnutí dotace z Fondu životního 
prostředí MO Liberec – Vratislavice nad Nisou, AvantgArtu, z.s., Vnější 1392, 463 11 Liberec 30, dle 
přiložené důvodové zprávy a ukládá starostovi podepsat smlouvu o poskytnutí neinvestiční účelové 
dotace na 31.960,-Kč.  
Z: starosta, TO                   T:04/2017 

 
Usnesení č. 144/03/2017 
Rada MO Liberec – Vratislavice nad Nisou schvaluje žádost o poskytnutí dotace z Fondu životního 
prostředí MO Liberec – Vratislavice nad Nisou, Českému svazu včelařů ZO Vratislavice, Prosečská 
831, 463 11 Liberec 30, dle přiložené důvodové zprávy a ukládá starostovi podepsat smlouvu o 
poskytnutí neinvestiční účelové dotace na 20.000,-Kč.  
Z: TO, starosta                   T:04/2017 

 
Usnesení č. 145/03/2017 
Rada MO Liberec – Vratislavice nad Nisou schvaluje neposkytnutí dotace z Fondu životního prostředí 
MO Liberec – Vratislavice nad Nisou, Jednotě bratrské Vratislavice, Tanvaldská 263, 463 11 Liberec 
30, dle přiložené důvodové zprávy a ukládá vedoucímu TO informovat žadatele o přijatém usnesení. 
Z: TO, starosta                   T:04/2017 
 
Usnesení č. 146/03/2017 
Rada MO Liberec – Vratislavice nad Nisou bere na vědomí žádost TO-DŽP o  pokácení 1ks břízy 
bělokoré, 3ks jasanů a 100m2 zapojeného prostoru nacházejících se na p.p.č. 2374 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 stromů.  
Z: TO, starosta                   T:03/2017 

 
Usnesení č. 147/03/2017 
Rada MO Liberec – Vratislavice nad Nisou bere na vědomí žádost TO-DŽP o  pokácení 1ks břízy 
bělokoréh a 2ks jív nacházejících se na p.p.č. 2069/1 a 2075/1 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, vyžadujících povolení ke kácení.  
Z: TO, starosta                   T:03/2017 
 
Usnesení č. 148/03/2017 
Rada MO Liberec – Vratislavice nad Nisou bere na vědomí žádost TO-DŽP o  pokácení 2ks líp 
srdčitých na p.p.č. 1998 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.  
Z: TO, starosta                   T:03/2017 

 
Usnesení č. 149/03/2017 
Rada MO Liberec – Vratislavice nad Nisou schvaluje nepokácení lípy srdčité - několikakmenu 
nacházejícího se na p.p.č. 323/2 v  k.ú. Vratislavice nad Nisou, která je ve vlastnictví SML, v době 
vegetačního klidu dřevin a pověřuje vedoucího TO informovat žadatele o přijatém usnesení.  
Z: TO                    T:03/2017 

 
Usnesení č. 150/03/2017 
Rada MO Liberec – Vratislavice nad Nisou bere na vědomí žádost TO-DŽP o  pokácení 1ks olše na 
p.p.č. 1260/1 v  k.ú. Vratislavice nad Nisou, které jsou ve vlastnictví SML , schvaluje její pokácení 
v době vegetačního klidu dřevin a pověřuje starostu k podání žádosti o pokácení stromu.  
Z: TO, starosta                   T:03/2017 
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Usnesení č. 151/03/2017 
Rada MO Liberec – Vratislavice nad Nisou bere na vědomí žádost TO-DŽP o  pokácení 20ks 
ovocných stromů a 2ks javorů mléče nacházejících se na p.p.č. 2199/1 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, vyžadujících povolení ke kácení.  
Z: TO, starosta                   T:03/2017 
 
Usnesení č. 152/03/2017 
Rada MO Liberec – Vratislavice nad Nisou bere na vědomí žádost TO-DŽP o  vymýcení 100m2 
zapojeného porostu nacházejícího se na p.p.č. 105/1 v  k.ú. Vratislavice nad Nisou, která je ve 
vlastnictví SML, neschvaluje jeho vymýcení v době vegetačního klidu dřevin a pověřuje vedoucího 
TO informovat žadatele o přijatém usnesení. 
Z: TO                   T:03/2017 
 
Usnesení č. 153/03/2017 
Rada MO Liberec – Vratislavice nad Nisou bere na vědomí žádost TO-DŽP o  pokácení 5 dřevin a 
50m2 zapojeného porostu nacházející se na p.p.č. 395/1 v  k.ú. Vratislavice nad Nisou, která je ve 
vlastnictví SML, schvaluje vymýcení zapojeného porostu v době vegetačního klidu dřevin mimo 
hodnotné dřeviny a pověřuje starostu k podání žádosti o pokácení dřevin, podléhající povolení o 
kácení.   
Z: TO, starosta                   T:03/2017 
 
Usnesení č. 154/03/2017 
Rada MO Liberec – Vratislavice nad Nisou bere na vědomí žádost TO-DŽP o  pokácení 7ks smrků a 
70m2 zapojeného porostu nacházejících se na p.p.č. 14 v  k.ú. Vratislavice nad Nisou, která je ve 
vlastnictví SML , schvaluje vymýcení zapojeného porostu v době vegetačního klidu dřevin mimo 
hodnotné dřeviny a pověřuje starostu k podání žádosti o pokácení dřevin, podléhající povolení o 
kácení.   
Z: TO, starosta                   T:03/2017 
 
Usnesení č. 155/03/2017 
Rada MO Liberec – Vratislavice nad Nisou bere na vědomí žádost TO-DŽP o  pokácení 2ks bříz 
bělokorých 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 stromů.  
Z: TO, starosta                T:03/2017 
 
Usnesení č. 156/03/2017 
Rada Městského obvodu  Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání bere na vědomí vyřízení 
námětů a připomínek zastupitelů MO Liberec - Vratislavice nad Nisou z 1. zasedání ZMO dne 
15.02.2017 a ukládá starostovi předložit tento materiál na jednání zastupitelstva MO. 
Z: starosta                                                                                                             T:04/2017 
 
Usnesení č. 157/03/2017 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání bere na vědomí bez 
připomínek návrh NAŘÍZENÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC č.    /2017, kterým se mění 
nařízení statutárního města Liberec č. 1/2013, tržní řád a ukládá starostovi informovat MML o přijatém 
usnesení. 
Z: starosta                     T:03/2017 
 
Usnesení č. 158/03/2017 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje uzavření dodatku 
ke smlouvě s Komerční bankou, a.s., IČ: 45317054, se sídlem Na Příkopě 33 čp. 069, 11407 Praha 1 
a ukládá starostovi tento dodatek podepsat. 
Z: starosta                     T:03/2017 
 
Usnesení č. 159/03/2017 
Rada Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou po projednání bere na vědomí zápisy 
z jednání komisí rady. 
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Usnesení č. 160/03/2017 
Rada Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou po projednání bere na vědomí výsledek 
zveřejněné nabídky na odprodej movitého majetku, schvaluje odprodej nepotřebného nefunkčního 
majetku zaměstnancům technického střediska: 

 Traktůrek ISEKI 2120 AHL rok výroby 2004 za cenu 6520,- Kč Pavlu Zajíčkovi, bytem 
Soukenická 727 Liberec 6. 

 Traktůrek Simplicity Baron 2140 RD 4WD rok výroby 2011 za cenu 1200,- Kč Rostislavu 
Tomáškovi, bytem Chmelařská 131, 46311 Liberec 30 a  

ukládá vedoucímu technického odboru zajistit realizaci prodeje. 
Z: TO                 T:04/2017 
 
Usnesení č. 161/03/2017 
Rada Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou po projednání bere na vědomí informaci o 
plnění usnesení. 
 
Usnesení č. 162/03/2017 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání neschvaluje žádost občanů, 
doručenou dne 15.03.2017, ve věci prodeje části p.p.č. 2553, při ul. Pod Skalkou, v k.ú. Vratislavice 
nad Nisou. 
Z: TOM                                  T:03/2017 
 
Usnesení č. 163/03/2017 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání  schvaluje změnu Nájemní 
smlouvy č.j. 674 na pronájem p.p.č. 1, 2 a 3 v k.ú. Vratislavice nad Nisou se stávajícím nájemcem, 
Dětský sen z.s., Americká 588/57, 460 10 Liberec III, IČ 226 76 422 dodatkem takto: rozšíření 
předmětu nájmu o pozemkovou parcelu č. 28/3 v k.ú.Vratislavice nad Nisou a ukládá TOM zajistit 
uzavření dodatku k nájemní smlouvě.   
Z: TOM                 T:03/2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
…………………………………..                                                                ……………………………..…… 
           Lukáš Pohanka                                                                                       Ing. Vladimír Krušina  
                starosta                                                                                                           radní 
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