
 1 

              U S N E S E N Í  
Z 7.  ZASEDÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO 

                 OBVODU   LIBEREC - VRATISLAVICE N/N, 
KONANÉ  DNE 10. 04. 2017 

 
 
 

 
Usnesení č. 164/04/2017 
Rada Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje program 7. 
zasedání rady MO dne 10. 04. 2017.   
 
Usnesení č. 165/04/2017 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání: 
1. ruší své usnesení č. 430/10/2016 ze dne 10.10.2016, 
2. souhlasí se záměrem prodeje  části p.p.č. 386/1 (o šíři 4 m), při ul. Zapadlá, v k.ú. Vratislavice nad 
Nisou, za minimální prodejní cenu 550-Kč/1m2 + ostatní náklady prodeje, formou výběrového řízení 
s právem přednosti vlastníků okolních pozemků a ukládá TOM zajistit vytvoření geometrického plánu 
a předložit majetkoprávní operaci k opětovnému projednání radě MO.    
Z: TOM                                             T: 05/2017 
 
Usnesení č. 166/04/2017 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání souhlasí se záměrem 
prodeje   části p.p.č. 1147/3 a části p.p.č. 1149/1, při ul. Tanvaldská, v k.ú. Vratislavice nad Nisou a 
ukládá TOM zajistit vytvoření geometrického plánu.    
Z: TOM                                             T: 06/2017 
 
Usnesení č. 167/04/2017 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání: 
1. ruší své usnesení č. 25/01/2017 ze dne 9.1.2017, 
2. bere na vědomí žádost společnosti INDUSTRIETECHNIK s.r.o., se sídlem Truhlářská 1489/29, 
110 00 Praha 1, Nové Město, zastoupené na základě plné moci Ing. Františkem Hanzlíkem, Polesí 14, 
463 55 Rynoltice, o vyjádření k dodatečnému stavebnímu řízení stavby „Parkoviště a oplocení firmy 
KNAP INDUSTRIETECHNIK“, 
3. souhlasí se záměrem prodeje p.p.č. 3377/3 o výměře 10 m2 a p.p.č. 3377/4 o výměře 1 m2 a p.p.č. 
3377/5 o výměře 5 m2, oddělených z p.p.č. 3377/1 dle GP č. 3695-105/2016, ze dne 28.6.2016, při ul. 
U Šamotky, v k.ú. Vratislavice nad Nisou, formou výběrového řízení, za minimální prodejní cenu 
32.000,- Kč a ukládá TOM zajistit projednání v radě města a zveřejnění na úřední desce. 
Z: TOM                                             T: 06/2017 
 
Usnesení č. 168/04/2017 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání: 
1. ruší své usnesení č. 79/02/2014 ze dne 3.2.2014, 
2. souhlasí s bezúplatným převodem p.p.č. 1886/62, při ul. Tanvaldská, v k.ú. Vratislavice nad Nisou 
a s uzavřením Smlouvy o bezúplatném převodu nemovité věci z vlastnictví ČR – Úřadu pro 
zastupování státu ve věcech majetkových, IČ: 69797111, do vlastnictví statutárního města Liberec, IČ: 
00262978 a ukládá starostovi projednat tuto majetkoprávní operaci v zastupitelstvu MO. 
Z: TOM                                 T: 04/2017 
 
Usnesení č. 169/04/2017 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání: 
1. ruší své usnesení č. 448/10/2016 ze dne 24.10.2016 
2. souhlasí se záměrem směny p.p.č. 2730, 3061, 3223/1 oddělené z p.p.č. 3223 dle GP č. 3789-
54/2017 ze dne 20.3.2017, 3304, 3605, 3615, 3631, 3633, 3638, 3639 a 3640 o celkové výměře 
19 632 m2, v k.ú. Vratislavice nad Nisou a ukládá TOM zajistit projednání v radě města a zveřejnění 
na úřední desce.  
Z: TOM                                             T: 05/2017 
 
Usnesení č. 170/04/2017 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání souhlasí se záměrem směny 
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části p.p.č. 1080, při ul. Za Kinem, v k.ú. Vratislavice nad Nisou a ukládá TOM zajistit vytvoření 
geometrických plánů a znaleckých posudků. 
Z: TOM                                             T:06/2017 
 
Usnesení č. 171/04/2017 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání :  
1) schvaluje záměr pachtu p.p.č. 1907, 1909/2 a části p.p.č. 1906 v  k.ú. Vratislavice nad Nisou a 
ukládá TOM zajistit zveřejnění.  
2) schvaluje záměr pronájmu části p.p.č 1906 v  k.ú. Vratislavice nad Nisou a ukládá TOM zajistit 
zveřejnění.  
Z: TOM                               T: 04/2017 
 
Usnesení č. 172/04/2017 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje zřízení služebnosti 
inženýrské sítě zakládající právo :  
a) 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. 1880/5 a 2199/1 v k.ú. Vratislavice nad Nisou  
b) umístit, zřídit, provozovat, opravovat, činit údržbu, úpravu obnovu a výměnu součásti distribuční 
soustavy (přípojková skříň v pilíři), vstupu a vjezdu pro její provozování a udržování na p.p.č. 2199/1 v 
k.ú. Vratislavice nad Nisou 
vše 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 podmínek 
stanovených TO a za předpokládanou cenu ve výši 16.160,-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 : 05/2017 

Usnesení č. 173/04/2017 

Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání :  
a) ruší usnesení č. 483/08/2014 ze dne 4.8.2014  
b) schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě zakládající právo umístit, zřídit, provozovat, 
opravovat, činit údržbu, úpravu, obnovu a výměnu součásti distribuční soustavy (kabelové vedení NN), 
vstupu a vjezdu pro její provozování a udržování na p.p.č. 2301 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 18.000,-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: 05/2017 
 
Usnesení č. 174/04/2017 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání :  
a) ruší usnesení č. 319/05/2014  ze dne 5.5.2014  
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. 332/1 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 
6.000,-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 : 05/2017 
 
Usnesení č. 175/04/2017 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání :  
a) ruší usnesení č. 612/09/2014  ze dne 29.9.2014  
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. 593 a 2974/1 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 43.400,-Kč, ke které bude připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši, a ukládá 
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starostovi projednat tuto majetkoprávní operaci v následných orgánech. 
Z: starosta                                       T: 05/2017 
 
Usnesení č. 176/04/2017 

Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání :  
a) ruší usnesení č. 43/02/2016  ze dne 5.2.2016  
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 - přípojka), vstupu a vjezdu pro její provozování a udržování na p.p.č. 2686/1 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 9.200,-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 : 05/2017 
 
Usnesení č. 177/04/2017 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání neschvaluje pronájem části 
p.p.č. 1525/1 o výměře 100 m2, účel pronájmu příjezdová cesta, na dobu určitou od 11.4.2017 do 
30.4.2017 za cenu 192,-Kč pro občana za podmínky úhrady částky za skutečné užívání části p.p.č. 
1525/1 v období od 22.3.2017 do 10.4.2017 a za podmínek stanovených v důvodové zprávě  a 
ukládá TOM zajistit právní stanovisko k neoprávněnému užívání předmětného pozemku. 
Z:TOM                                                    T:04/2017                                    

Usnesení č. 178/04/2017 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje uzavření 
Vratislavické knihovny v týdnu od 3. do 7. 7.2017 a její následný omezený provoz od 10. 7. do 25. 8. 
2017, kdy bude otevřena pro veřejnost každou středu od 9 – 17 hodin a ukládá vedoucí OKŠS 
informovat veřejnost o tomto omezení provozu.    
Z: OKŠS                                                                                                                                    T:04/2017 
 
Usnesení č. 179/04/2017 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje uzavření objektu 
sokolovny Vratislavice, U Tělocvičny 228, v období od 1. 7. – 16. 7. 2017 a ukládá vedoucí OKŠS tuto 
informaci zveřejnit.   
Z: OKŠS                                                                                                                               T: 04/2017 
 
Usnesení č. 180/04/2017 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání  schvaluje cenovou nabídku 
Nakladatelství Petr Polda, s. r. o., Myslivecká 309/8, 460 01, Liberec III, IČ 01764705 na tisk knihy 
Vratislavice nad Nisou, kniha třetí s podílem odkupu Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad 
Nisou v nákladu 500 ks knih za celkovou cenu 88.000 Kč vč. DPH dle důvodové zprávy a ukládá 
vedoucí EO zapracovat potřebné finance do návrhu nejbližšího rozpočtového opatření a vedoucí 
OKŠS uzavřít s nakladatelstvím kupní smlouvu.   
Z: OKŠS                                                                                                                              T: 04/2017 
 
Usnesení č. 181/04/2017 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání mění své usnesení č. 
356/08/2016 ze dne 31. 8. 2016, schvaluje navýšení kapacity Mateřské školy "Lísteček", Vratislavice 
nad Nisou, příspěvková organizace, Východní 270, Liberec 30 ze současných 140 dětí na 190 dětí 
s účinností od 1. 10. 2017 a ukládá vedoucí OKŠS podat příslušnou změnu žádosti ke Krajskému 
úřadu Libereckého kraje.  
Z: OKŠS                                                                                                                               T:04/2017 
 
Usnesení č. 182/04/2017 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání mění své usnesení č. 
357/08/2016 ze dne 29. 8. 2016, schvaluje zápis školní jídelny – výdejny Mateřské školy ″Lísteček″, 
Vratislavice nad Nisou, příspěvková organizace, Východní 270, Liberec 30 o kapacitě 50 stravovaných 
s účinností od 1. 10. 2017 a ukládá vedoucí OKŠS podat žádost o zápisu ve školském rejstříku 
prostřednictvím krajského úřadu Libereckého kraje. 
Z: OKŠS                                                                                                                         T: 04/2017 
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Usnesení č. 183/04/2017 
Rada Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje navýšení kapacity 
školní jídelny ZÁKLADNÍ ŠKOLY LIBEREC – VRATISLAVICE NAD NISOU, příspěvková organizace, 
Nad Školou 278, Liberec 30, 463 11 ze současných 740 na 790 stravovaných s účinností od 1. 10. 
2017 a ukládá vedoucí OKŠS podat žádost o změně zápisu ve školském rejstříku prostřednictvím 
Krajského úřadu Libereckého kraje. 
Z: OKŠS                                                                                                                                T:04/2017 
 
Usnesení č. 184/04/2017 
Rada Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje podání žádosti ke 
Krajskému úřadu Libereckého kraje o prodloužení lhůty k doplnění žádosti o navýšení nejvyššího 
povoleného počtu dětí v Mateřské škole "Lísteček", Vratislavice nad Nisou, příspěvková organizace, 
Východní 280, Liberec 30 z termínu uvedeného v usnesení KULK 97096/2016 ze dne 19. 12. 2016 
pro doložení potřebných dokladů z 10. 8. 2017 na termín do 15. 9. 2017 a ukládá vedoucí OKŠS 
podat neodkladně žádost o prodloužení lhůty Krajskému úřadu Libereckého kraje. 
Z: OKŠS                                                                                                                               T: 04/2017 
 
Usnesení č. 185/04/2017 
Rada Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje žádost Mgr. 
Libora Rygála, ředitele ZÁKLADNÍ ŠKOLY LIBEREC – VRATISLAVICE NAD NISOU, příspěvková 
organizace, Nad Školou 278, Liberec 30, 463 11, IČ 467 46145 o souhlas s úpravou dělících příček 
vč. posunutí vnitřních dveří ve stávajícím prostoru odloučeného pracoviště MŠ "SÍDLIŠTĚ" v budově 
školy a s vytvořením dalšího prostoru pro šatny místo skladu učebnic, které budou financovány 
z investičního fondu školy.  
Z: OKŠS                                                                                                                                T:04/2017 
 
Usnesení č. 186/04/2017 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje žádost Nadačního 
fondu Bronec sport pomáhá, Prosečská 5221, Jablonec nad Nisou,  IČ 04850742 o finanční dar ve 
výši 10.000 Kč a ukládá starostovi podepsat darovací smlouvu.   
Z: OKŠS                                                                                                                                   T:05/2017 
 
Usnesení č. 187/04/2017 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání  schvaluje žádost Klubu 
nemocných cystickou fibrózou, Kudrnova 22/95, 150 06, Praha 5, IČ 452 49 440 o finanční dar ve výši 
10 000,- Kč, který bude použit na nákup rehabilitačních pomůcek pro děti nemocné cystickou fibrózou 
a ukládá starostovi podepsat darovací smlouvu.   
Z: OKŠS                                                                                                                                    T:05/2017 
 
Usnesení č. 188/04/2017 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání souhlasí s přidělením dotace 
Zájmovému sdružení koupaliště, sdružení - částka schválené dotace: 100.000,-Kč; cílová skupina: 
neurčena; na provozní (běžné) výdaje, dotaci nelze použít na druhy výdajů vymezené v čl. III odst.1 
smlouvy o poskytnutí dotace a ukládá starostovi předložit smlouvu ke schválení zastupitelstvu  
Z: EO                 T:04/2017 
 
Usnesení č. 189/04/2017 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje výsledky 
inventarizací, účetní závěrky a rozdělení hospodářského výsledku za rok 2016 příspěvkových 
organizací zřizovaných Městským obvodem Liberec – Vratislavice nad Nisou v navrženém rozsahu. 
Z:EO                 T:04/2017 
 
Usnesení č. 190/04/2017 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání: 

a) souhlasí s předloženým návrhem na 2. rozpočtové opatření roku 2017;  
b) souhlasí s plánem nákladů a výnosů vedlejší hospodářské činnosti na rok 2017 v členění: 

náklady 700 TCZK, výnosy 1.200 TCZK; 
c) souhlasí s upraveným rozpočtem na rok 2017 v tomto členění:  
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 Schválený rozpočet Stav po 2.RO 

Tř.1 - Příjmy daňové 84 452 000 86 152 000 

Tř.2 - Příjmy nedaňové 4 961 000 4 961 000 

Tř.3 - Příjmy kapitálové 38 500 000 38 500 000 

Tř.4 - Přijaté transfery a dotace 1 323 000 18 135 425 

Příjmy celkem 129 236 000 147 748 425 

Tř.5 - Výdaje běžné 91 110 680 106 375 937 

Tř.6 - Výdaje kapitálové 41 050 000 73 115 660 

Výdaje celkem 132 160 680 179 491 597 

Schodek (financování) 2 924 680 31 743 172 

a ukládá starostovi předložit rozpočtové opatření ke schválení zastupitelstvu MO.  
Z: EO                                      T: 04/2017 
 
Usnesení č. 191/04/2017 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje finanční dar ve 
výši 10.000,- Kč pro Hospic sv. Zdislavy, o.p.s., IČO 28700210, se sídlem Pod Perštýnem 321/1, 
46001 Liberec IV Perštýn a ukládá starostovi podepsat darovací smlouvu. 
Z: starosta                T:04/2017 
 
Usnesení č. 192/04/2017 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání bere na vědomí protokol o 
otevírání obálek s nabídkami, posouzení kvalifikace, posouzení a hodnocení  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“, schvaluje cenovou 
nabídku spol. EUROVIA CS a.s., se sídlem Národní 138/10, 110 00 Praha 1 – Nové město, odštěpný 
závod oblast Čechy střed, závod Liberec, Londýnská 564, 460 01 Liberec 1, IČ: 45274924, dle 
důvodové zprávy, 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 oblast 
Čechy střed, závod Liberec, Londýnská 564, 460 01 Liberec 1, IČ: 45274924 a příslušnou smlouvu o 
dílo a ukládá TO zajistit realizaci veřejné zakázky. 
Z: starosta, TO                             T: 04/2017 
 
Usnesení č. 193/04/2017 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání bere na vědomí předložené 
cenové nabídky na zpracování projektové dokumentace k provedení stavby „Navýšení výukové 
kapacity ZŠ Vratislavice n.N.“, schvaluje cenovou nabídku společnosti INVESTING CZ, spol. s.r.o., 
se sídlem Štefánikovo nám. 780/5, 460 01 Liberec 1, IČ: 25036751, dle důvodové zprávy, ukládá 
starostovi podepsat příslušnou smlouvu o dílo a ukládá TO zajistit zpracování PD. 
Z: starosta, TO                              T: 04/2017 
 
Usnesení č. 194/04/2017 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání bere na vědomí předložené 
cenové nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu „Veřejné osvětlení ul. U Studánky, Liberec 30“, 
schvaluje cenovou nabídku společnosti ESRAM s.r.o., se sídlem Pražská 2197/94, 466 01 Jablonec 
n. N., 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. 195/04/2017 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání bere na vědomí předložené 
cenové nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu „Výsadba aleje ul. U Sila, Liberec 30“, 
schvaluje cenovou nabídku společnosti EKOFLORA LIBEREC s.r.o., se sídlem U Slunečních lázní 
690, 460 14 Liberec 14 IČ: 402 29 220 dle důvodové zprávy, ukládá starostovi podepsat příslušnou 
smlouvu o dílo a ukládá TO zajistit realizaci výsadby aleje. 
Z: TO, starosta                              T: 04/2017 
 
 
 
 



 6 

Usnesení č. 196/04/2017 
Rada MO Liberec – Vratislavice nad Nisou bere na vědomí informaci TO-DŽP, o odstoupení z funkce 
člena Komise ŽP, Petra Kubáše  ke dni 30.4.2017.  
Z: TO                               T: 04/2017 
 
Usnesení č. 197/04/2017 
Rada MO Liberec – Vratislavice nad Nisou schvaluje objem svážených odpadů nad rámec stávající 
smlouvy mezi SML s FCC a.s. a schvaluje financování formou úhrad přefakturovaných MO ze strany 
SML dle skutečnosti a ukládá starostovi zajistit projednání tohoto požadavku v radě města. 
Z: TO, starosta                              T: 05/2017 
 
Usnesení č. 198/04/2017 
Rada MO Liberec – Vratislavice nad Nisou schvaluje předložený plán oprav výtluků komunikací a 
chodníků v roce 2017a ukládá starostovi informovat zastupitele o tomto plánu. 
Z: TO, starosta                              T: 04/2017 
 
Usnesení č. 199/04/2017 
Rada MO Liberec – Vratislavice nad Nisou schvaluje žádost Severočeské vodárenské společnosti 
a.s., se sídlem Přítkovská 1689, 415 50 Teplice, IČ: 49099469 o spolufinancování stavby „Liberec, 
Vratislavice n.N., tlaková kanalizace v ul. Pod Skalkou, Zavřená“ a ukládá starostovi podepsat 
příslušnou žádost a zápis o předání a převzetí stavby. 
Z: TO, starosta                              T: 04/2017 
 
Usnesení č. 200/04/2017 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje návrh programu 
jednání 2. ZMO dne 19. 04. 2017.      
 
Usnesení č. 201/04/2017 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje ukončení 
havarijního pojištění skútru YAMAHA ZQ50 AEROX (RZ 2L7790) uzavřené s Českou pojišťovnou a.s.  
a ukládá starostovi podepsat příslušné dokumenty. 
Z: starosta                    T: 04/2017 
 
Usnesení č. 202/04/2017 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje uzavření dodatku 
se společností Geoprint, s.r.o., se sídlem Krajinská 1110, 460 01 Liberec 1, IČ: 27271633 dle 
důvodové zprávy a ukládá starostovi tento dodatek podepsat. 
Z: starosta                    T: 04/2017 
 
Usnesení č. 203/04/2017 
Rada Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou po projednání bere na vědomí zápisy 
z jednání komisí rady. 
 
Usnesení č. 204/04/2017 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání bere na vědomí rozhodnutí o 
registraci akce: ,,Město Liberec – Vratislavice nad Nisou – Navýšení kapacity ZŠ Liberec – 
Vratislavice nad Nisou“ a ukládá starostovi předložit do ZMO. 
Z: KTD                       T: 04/2017 
 
Usnesení č. 205/04/2017 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje aktualizaci přílohy 
č. 3 Organizační schéma MO a ukládá tajemníkovi přílohu aktualizovat   
Z: tajemník                    T: 04/2017 
 
Usnesení č. 206/04/2017 
Rada Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou po projednání bere na vědomí Zprávu o 
činnosti Sboru dobrovolných hasičů za rok 2016 a Zprávu o provozu koupaliště Sluníčko za rok 2016 a  
ukládá starostovi předložit tento materiál do Zastupitelstva Městského obvodu Liberec – Vratislavice 
nad Nisou.  
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Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání bere na vědomí informace 
starosty ze 7. jednání ze dne 10.04.2017.  
Z:starosta                                                                                                                                   T:04/2017 
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