
 

  

U S N E S E N Í  

Z 8. ZASEDÁNÍ RADY 

MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - 

- VRATISLAVICE N/N, 

KONANÉ  DNE 09. 05. 2017 

 

 

Usnesení č.  207/05/2017   
Rada Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje program 8. 
zasedání rady MO dne 09. 05. 2017.   
 
Usnesení č.  208/05/2017  
Rada Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou po projednání bere na vědomí informaci o 
plnění usnesení. 
 
Usnesení č.  209/05/2017  
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání: 
1. ruší své usnesení č. 94/02/2017 ze dne 27.2.2017 
2. souhlasí se záměrem směny části p.p.č. 908/1, při ul. Tyršův vrch, v k.ú. Vratislavice nad Nisou a 
ukládá TOM zajistit vytvoření geometrického plánu a znaleckých posudků. 
Z: TOM                                                                                                             T : 08/2017 
 
Usnesení č.  210/05/2017  
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání neschvaluje výpůjčku p.p.č. 
2080 a 2081 v k.ú. Vratislavice nad Nisou .  
Z: TOM                             T : 05/2017 
 
Usnesení č.  211/05/2017  
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje záměr připojení 
p.p.č. 1089/2 ke komunikaci na p.p.č. 1080 v ul. Za Kinem dle předloženého zákresu pro občany za 
podmínek stanovených technickým odborem. 
Z:TOM                 T : 05/2017 
 
Usnesení č.  212/05/2017  
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje záměr připojení 
p.p.č. 941/12 ke komunikaci na p.p.č. 3658/1 v k.ú. Vratislavice nad Nisou dle předložené situace pro 
občana za podmínek stanovených technickým odborem. 
Z:TOM                 T : 05/2017 
 
Usnesení č.  213/05/2017  
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje záměr připojení 
p.p.č. 1654/1 ke komunikaci na p.p.č. 1679/1 v k.ú. Vratislavice nad Nisou dle předložené situace pro 
občana za podmínek stanovených technickým odborem. 
Z:TOM              T : 05/2017 
 
Usnesení č.  214/05/2017  
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání  schvaluje zřízení služebnosti 
inženýrské sítě zakládající právo zřídit a provozovat podzemní vedení optického kabelu sítě 
elektronických komunikací, vstupu a vjezdu pro její provozování a udržování na p.p.č. 1294/1 a 1314/10 
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 a-net Liberec s.r.o., Hodkovická 109, Liberec 
XXIII – Doubí, 463 12 Liberec, IČ 286 87 965 za podmínky složení zálohy ve výši 8.720,-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 : 06/2017 



 
Usnesení č.  215/05/2017  
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje zřízení služebnosti 
inženýrské sítě zakládající právo vedení kanalizační přípojky, vstupu a vjezdu pro její provozování a 
udržování na p.p.č. 1090 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 pozemku p.č. 
1089/2 v k.ú Vratislavice nad Nisou, jehož vlastníky jsou v současné době občané, za předpokládanou 
cenu 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 : 06/2017  
 
Usnesení č.  216/05/2017  
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání žádosti o zřízení služebnosti 
za účelem stavby kanalizační přípojky od občanů neschvaluje zřízení služebnosti na p.p.č. 957/4 v k.ú. 
Vratislavice nad Nisou a ukládá TOM informovat žadatele.  
Z: TOM                                      T : 05/2017  
 
Usnesení č.  217/05/2017  
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. 1679/1 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 pozemku p.č. 1654/1 v k.ú 
Vratislavice nad Nisou, jehož vlastníkem je v současné době občan, 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: TOM                                       T : 06/2017  
 
Usnesení č.  218/05/2017  
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje zřízení služebnosti 
inženýrské sítě zakládající právo vedení 2 ks plynovodní přípojky, vstupu a vjezdu pro jejich provozování 
a udržování na p.p.č. 1679/1 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 pozemku p.č. 
1654/1 v k.ú Vratislavice nad Nisou, jehož vlastníkem je v současné době občan, 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: TOM                                      T : 06/2017  
 
Usnesení č.  219/05/2017  
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje zřízení služebnosti 
inženýrských sítí zakládající právo vedení 2 ks kanalizační přípojky a 2 ks vodovodní přípojky, vstupu a 
vjezdu pro jejich provozování a udržování na p.p.č. 1679/1 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 pozemku p.č. 1654/1 v k.ú Vratislavice nad Nisou, jehož vlastníkem je v 
současné době občan, za předpokládanou cenu 20.000,-Kč, ke které bude připočítána daň z přidané 
hodnoty v platné zákonné výši a ukládá starostovi projednat tuto majetkoprávní operaci v následných 
orgánech. 
Z: TOM                                       T : 06/2017  
 
Usnesení č.  220/05/2017  
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání :  
a) ruší usnesení č. 383/06/2013/b) ze dne 17.6.2013 
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. 1507 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 210.645,-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: 06/2017  
 



Usnesení č.  221/05/2017  
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání :  
a) ruší usnesení č. 484/08/2014 ze dne 4.8.2014 
b) schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě zakládající právo :  
ba) 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. 362 
a 377 v k.ú. Vratislavice nad Nisou  
bb) umístit, zřídit, provozovat, opravovat, činit údržbu, úpravu obnovu a výměnu součásti distribuční 
soustavy ( 2 ks přípojková skříň v pilíři), vstupu a vjezdu pro její provozování a udržování na p.p.č. 377 
v k.ú. Vratislavice nad Nisou,  
vše na dobu životnosti příslušné inženýrské sítě pro ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín 4, IČ 
247 29 035 za cenu 266.450,-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 : 06/2017  
 
Usnesení č.  222/05/2017  
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání :  
a) ruší usnesení č. 28/01/2016 ze dne 18.1.2016 
b) schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě zakládající právo :  
ba) 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. 484, 
487, 488, 489/2, 489/3 a 490/2 v k.ú. Vratislavice nad Nisou 
bb) umístit, zřídit, provozovat, opravovat, činit údržbu, úpravu, obnovu a výměnu součásti distribuční 
soustavy (rozpojovací skříň), vstupu a vjezdu pro její provozování a udržování na p.p.č. 484 v k.ú. 
Vratislavice nad Nisou,  
vše na dobu životnosti příslušné inženýrské sítě pro ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín 4, IČ 
247 29 035 za cenu 84.800,-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 : 06/2017  
 
Usnesení č.  223/05/2017  
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání :  
a) ruší usnesení č. 239/04/2014 ze dne 7.4.2014 
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. 1837/10 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 19.450,-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 : 06/2017  
 
Usnesení č.  224/05/2017  
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání ruší usnesení č. 616/11/2013 
ze dne 4.11.2013 a ukládá starostovi projednat tuto majetkoprávní operaci v následných orgánech. 
Z: starosta                          T: 05/2017 
 
Usnesení č.  225/05/2017  
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání ruší usnesení č. 
242/04/2014/b) ze dne 7.4.2014 a ukládá starostovi projednat tuto majetkoprávní operaci v následných 
orgánech. 
Z: starosta                          T: 05/2017 
 
Usnesení č.  226/05/2017  
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání ruší usnesení č. 473/11/2016 
ze dne 7.11.2016 a ukládá starostovi projednat tuto majetkoprávní operaci v následných orgánech  
Z: starosta                       T : 05/2017 
 
Usnesení č.  227/05/2017  
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání bere na vědomí sdělení 



obdržené z Magistrátu města Liberec, odboru stavební úřad ve věci stavby oplocení na p.p.č. 1933/2 
v k.ú. Vratislavice nad Nisou a ukládá TOM zajistit právní stanovisko Mgr. Svobody.  
Z: TOM                              T : 06/2017 
 
Usnesení č.  228/05/2017  
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání ruší své usnesení č. 
181/04/2017 ze dne 10. 4. 2017, 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 1.1. 2018 a ukládá vedoucí OKŠS podat příslušnou změnu žádosti ke Krajskému úřadu 
Libereckého kraje.  
Z: OKŠS                                                                                                                               T: 05/2017  
 
Usnesení č.  229/05/2017  
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání ruší své usnesení č. 
182/04/2017 ze dne 10. 4. 2017, 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. 1. 2018 a ukládá vedoucí OKŠS podat žádost o zápisu ve školském rejstříku 
prostřednictvím krajského úřadu Libereckého kraje. 
Z: OKŠS                                                                                                                                T:05/2017  
 
Usnesení č.  230/05/2017  
Rada Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou po projednání ruší své usnesení č. 
183/04/2017 ze dne 10. 4. 2017 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. 1. 2018  a ukládá vedoucí OKŠS podat žádost 
o změně zápisu ve školském rejstříku prostřednictvím Krajského úřadu Libereckého kraje. 
Z: OKŠS                                                                                                                               T: 05/2017  
 
Usnesení č.  231/05/2017  
Rada Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou po projednání ruší své usnesení č. 
184/04/2017 ze dne 10. 4. 2017 a 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. 12. 2017 a ukládá vedoucí OKŠS podat neodkladně žádost o prodloužení 
lhůty Krajskému úřadu Libereckého kraje. 
Z: OKŠS                                                                                                                                T:05/2017 
 
Usnesení č.  232/05/2017  
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání  schvaluje změnu ceníku 
úhrady služeb v knihovně Vratislavice dle důvodové zprávy a ukládá vedoucí OKŠS zveřejnit tento nový 
ceník.  
Z: OKŠS                                                                                                                                T:05/2017  
 
Usnesení č.  233/05/2017  
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje žádost Studia K - 
Kateřiny Bachmanové, Vnitřní 1412, 463 11, Liberec 30, IČ 67230636 o pronájem motorového vozidla 
Vratislavice Expres dle důvodové zprávy a ukládá starostovi podepsat Rámcovou smlouvu o nájmu 
motorového vozidla.  
Z: OKŠS                                                                                                                                T:05/2017  
 
Usnesení č.  234/05/2017  
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání  schvaluje žádost Mgr. Lady 
Slámové z organizace Věda nás baví, o. p. s. (realizátora příměstského tábora) o poskytnutí 48 ks 
prezentačních předmětů Vratislavic nad Nisou dle specifikace uvedené v důvodové zprávě pro dětské 
účastníky příměstského tábora a ukládá vedoucí OKŠS prezentační předměty organizaci předat.    
Z: OKŠS                                                                                                                                T:05/2017 
 
 
 



Usnesení č.  235/05/2017  
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání souhlasí s celoročním 
hospodařením a finančním vypořádáním Městského obvodu Liberec -Vratislavice nad Nisou za rok 
2016, a to bez výhrad, a ukládá starostovi předložit tento materiál do zastupitelstva MO.  
Z: EO                     T:06/2017  
 
Usnesení č.  236/05/2017  
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje  
1.ukončení strojní pojištění pro vozidla Mercedes-Benz UNIMOG U 400 (RZ 2L2 8393 z r.2006), Multicar    
   FUMO-Carrier  (RZ 3L3 4770 z r.2008), Multicar M26-Profiline (RZ 3L2 4340 z r.2008) a Sekacího    
   ramene Berti FB/G 250 (z r .2008); 
2.uzavření nových havarijních pojištění pod stávající flotilou s připojištěním pracovního stroje se    
   společností Česká pojišťovna a.s., IČO: 45272956, se sídlem Praha 1, Spálená 75/16, PSČ 11304 na      
   vozidla Mercedes-Benz UNIMOG U 400 (RZ 2L2 8393)) za 91.854,- Kč/rok, Multicar FUMO-Carrier    
   (RZ 3L3 4770 z r 2008) za 39.610,- Kč/rok a Multicar M26-Profiline (RZ 3L2 4340) za 34.529,- Kč/rok  
a ukládá starostovi podepsat příslušné dokumenty. 
Z: EO                 T:05/2017 
 
Usnesení č.  237/05/2017  
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje výzvu a zadávací 
dokumentaci k veřejné zakázce malého rozsahu ve smyslu zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek na stavební práce „Křižovatka ulic Donská – Sladovnická a Parkoviště u SUŠ – Vratislavice 
n.N.“, ukládá starostovi podepsat dokumenty k veřejné zakázce a ukládá TO zajistit realizaci veřejné 
zakázky. 
Z: starosta, TO                            T: 05/2017 
 
Usnesení č.  238/05/2017  
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje výzvu k podání 
nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu ve smyslu zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek na dodávky „Dodávka dodávkového vozidla na přepravu osob pro MO Liberec – Vratislavice 
n.N.“, ukládá starostovi podepsat dokumenty k veřejné zakázce a ukládá TO zajistit realizaci veřejné 
zakázky. 
Z: starosta, TO                            T: 05/2017 
 
Usnesení č.  239/05/2017  
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje výzvu k podání 
nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu ve smyslu zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek na dodávky „Dodávka osobního vozidla kombi pro MO Liberec – Vratislavice n.N.“, ukládá 
starostovi podepsat dokumenty k veřejné zakázce a ukládá TO zajistit realizaci veřejné zakázky. 
Z: starosta, TO                            T: 05/2017 
 
Usnesení č.  240/05/2017  
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje Dodatek č. 1 k 
nájemní smlouvě č. CES 921/2015 se společností Severočeská vodárenská společnost a.s., se sídlem 
Přítkovská 1689, 415 50, Teplice, IČ: 490 99 469 na vodní dílo „Liberec- Vratislavice nad Nisou – ul. 
Bezejmenná – vodovod a splašková kanalizace pro 9 RD na p.p.č.2113/1“ a ukládá starostovi podepsat 
příslušný dodatek. 
Z: starosta, TO                            T: 05/2017 
 
Usnesení č.  241/05/2017  
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje Dodatek č. 1 k 
nájemní smlouvě č. CES 909/2015 se společností Severočeská vodárenská společnost a.s., se sídlem 
Přítkovská 1689, 415 50, Teplice, IČ: 490 99 469 na vodní dílo „Liberec- Vratislavice nad Nisou – 
kanalizace při ul. Tanvaldské – Nová Ruda“.a ukládá starostovi podepsat příslušný dodatek. 
Z: starosta, TO                            T: 05/2017 
 
Usnesení č.  242/05/2017  
Rada MO Liberec – Vratislavice nad Nisou jmenuje nového člena komise ŽP pana Martina Jodase od 
1.5.2017.  
Z: TO, starosta                              T: 05/2017 



 
Usnesení č.  243/05/2017  
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání bere na vědomí žádost čtyř 
zástupců společenství vlastníků bytových domů v lokalitě ul. Seniorů o přehodnocení navrženého 
dopravního opatření s cílem zlepšit rozhledové poměry v křižovatce ul. Seniorů a ukládá TO zajistit 
zpracování dopravních opatření dle požadavku žadatelů. 
Z: TO                  T: 05/2017 
 
Usnesení č.  244/05/2017  
Rada Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou po projednání jmenuje na návrh tajemníka, 
paní Alexandru Olaszovou do funkce vedoucí ekonomického odboru Úřadu Městského obvodu Liberec 
– Vratislavice nad Nisou dle důvodové zprávy s termínem nástupu do funkce od 15.5.2017 na dobu 
určitou po dobu trvání pracovní neschopnosti v důsledku rizikového těhotenství, mateřské a rodičovské 
dovolené Ing. Martiny Hanke, zaměstnankyně Úřadu městského obvodu Liberec – Vratislavice nad 
Nisou, a  ukládá Ing. Martinovi Čechovi, tajemníkovi Úřadu Městského obvodu Liberec – Vratislavice 
nad Nisou, provést jmenování nové vedoucí ekonomického odboru podle zákona. 
Z: tajemník                    T: ihned   
 
Usnesení č.  245/05/2017  
Rada Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou po projednání bere na vědomí zápisy z 
jednání komisí rady. 
 
Usnesení č.  246/05/2017  
Rada Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou po projednání bere na vědomí dopis ze dne 
25.4.2017 určený Biskupství litoměřickému. 
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