
 

  

U S N E S E N Í  

Z 9. ZASEDÁNÍ RADY 

MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - 

- VRATISLAVICE N/N, 

KONANÉ  DNE 22. 05. 2017 

 

 

Usnesení č. 247/05/2017   
Rada Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje program 9. 
zasedání rady MO dne 22. 05. 2017.   
 
Usnesení č. 248/05/2017  
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání souhlasí s prodejem p.p.č. 
3377/3 o výměře 10 m2, 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, společnosti INDUSTRIETECHNIK, s.r.o., Truhlářská 1489/29, 110 00 Praha 1, IČ 28238117, 
za kupní cenu 32.000,- Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu do 45 dnů ode dne 
schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města Liberec a ukládá starostovi projednat 
majetkoprávní operaci v zastupitelstvu MO. 
Z: TOM       T : 06/2017 
 
Usnesení č. 249/05/2017  
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání souhlasí se záměrem 
prodeje  p.p.č. 386/3 o výměře 34 m2, oddělené z p.p.č. 386/1 dle GP č. 3786-17/2017, při ul. Zapadlá, 
v k.ú. Vratislavice nad Nisou, za minimální prodejní cenu 25.000,- Kč, formou výběrového řízení 
s právem přednosti vlastníků okolních pozemků a ukládá TOM předložit majetkoprávní operaci 
k projednání radě města Liberec a zajistit zveřejnění na úřední desce.    
Z: TOM                                                                                                                 T : 07/2017 
 
Usnesení č.  250/05/2017  
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání: 
1. neschvaluje záměr pronájmu/pachtu části p.p.č. 957/4, při ul. Prosečská, v k.ú. Vratislavice nad 
Nisou,  
2. neschvaluje záměr prodeje části p.p.č. 957/4, při ul. Prosečská, v k.ú. Vratislavice nad Nisou, 
3. neschvaluje výkup p.p.č. 957/5, při ul. Prosečská, v k.ú. Vratislavice nad Nisou. 
Z: TOM                                             T: 05/2017 
 
Usnesení č.  251/05/2017  
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání souhlasí se záměrem prodeje 
pozemků oddělených z p.p.č. 658/2 dle GP č. 3791-154/2017, při ul. Na Rozcestí, v k.ú. Vratislavice 
nad Nisou, formou výběrového řízení s právem přednosti vlastníků sousedních pozemků: 
1. p.p.č. 658/8 o výměře 1 m2 za minimální prodejní cenu 400,-Kč,  
2. p.p.č. 658/7 o výměře 5 m2 za minimální prodejní cenu 1.900.-Kč,  
3. p.p.č. 658/6 o výměře 10 m2 za minimální prodejní cenu 3.800.-Kč,  
4. p.p.č. 658/5 o výměře 13 m2 za minimální prodejní cenu 5.000.-Kč  
a ukládá TOM předložit majetkoprávní operaci k projednání radě města Liberec a zajistit zveřejnění na 
úřední desce.  
Z: TOM                                             T: 06/2017 
 
Usnesení č.  252/05/2017  
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání souhlasí se záměrem 
prodeje pozemků oddělených z p.p.č. 1315/2 dle GP č. 3809-119/2017, při ul. Nad Školou, v k.ú. 
Vratislavice nad Nisou, formou výběrového řízení s právem přednosti vlastníků sousedních 
nemovitostí: 
1. p.p.č. 1315/2 o výměře 18 m2 za minimální prodejní cenu 12.000,-Kč,  



2. p.p.č. 1315/3 o výměře 12 m2 za minimální prodejní cenu 8.000.-Kč,  
3. p.p.č. 1315/4 o výměře 13 m2 za minimální prodejní cenu 9.000.-Kč,  
4. p.p.č. 1315/5 o výměře 14 m2 za minimální prodejní cenu 10.000.-Kč  
a ukládá TOM předložit majetkoprávní operaci k projednání radě města Liberec a zajistit zveřejnění 
na úřední desce.  
Z: TOM                                             T: 06/2017 
 
Usnesení č.  253/05/2017  
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání souhlasí se záměrem směny  
p.p.č. 1080/2 o výměře 53 m2 (oddělené z p.p.č. 1080 dle GP č. 3810-101/2017), při ul. Za Kinem, 
v k.ú. Vratislavice nad Nisou a ukládá TOM zajistit projednání v radě města a zveřejnění na úřední 
desce.  
Z: TOM                                 T: 06/2017 
 
Usnesení č.  254/05/2017  
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje  pacht p.p.č. 1907 
a 1909/2 o celkové výměře 529 m2 a části p.p.č. 1906 o výměře 130 m2 (užitná zahrada) za roční 
pachtovné ve výši 6.590,-Kč a pronájem části p.p.č. 1906 o výměře 9 m² (pozemek pod stavbou) za 
nájemné ve výši 315,-Kč ročně, v  k.ú. Vratislavice nad Nisou, od 1.6.2017 na dobu neurčitou  pro 
občana a ukládá TOM zajistit uzavření pachtovní a nájemní smlouvy. 
Z: TOM                               T: 06/2017 
 
Usnesení č.  255/05/2017  
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání :  
1) schvaluje umístění stavby zahradní chatičky bez základů na části p.p.č. 2582/1 v k.ú. Vratislavice 
nad Nisou.  
2) schvaluje změnu pachtovní smlouvy č.j. 692 na pacht části p.p.č. 2582/1 v k.ú. Vratislavice nad 
Nisou se stávajícím pachtýřem -  občanů dodatkem takto : účel pachtu – zastavěná plocha v 
zahrádkářské osadě  o výměře 9 m2 a ostatní plocha v zahrádkářské osadě o výměře 342 m2 a 
ukládá TOM zajistit uzavření dodatku k pachtovní smlouvě.    
Z: TOM                              T : 06/2017 
 
Usnesení č.  256/05/2017  
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. 1209/1, 1232/1, 
1243/1, 1243/51, 1243/52, 1243/54, 1243/60, 1243/61, 1243/63, 1243/64, 1243/65, 1243/66, 1243/67, 
1248/1, 1256, 1260/1, 1260/13, 1264/1, 1271, 1280/1 a 1352/1 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 UPC Česká republika, s.r.o., Závišova 502/5, Praha 4 – Nusle, IČ 005 62 262 za 
podmínky složení zálohy ve výši 342.300,-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.  257/05/2017  
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. 3304 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. 
3114/4 v k.ú Vratislavice nad Nisou, jehož vlastníkem 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.  258/05/2017  
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání opětovné žádosti občana ze 
dne 15.5.2017 o zřízení služebnosti  trvá na svém usnesení č. 401/09/2016 ze dne 12.9.2016, a tuto 
žádost neschvaluje.  
Z: TOM                                       T : 06/2017 



 
Usnesení č.  259/05/2017  
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání :  
a) ruší usnesení č. 206/04/2015 ze dne 7.4.2015  
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. 733, 2929/1 a 2933/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 5.140,-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.  260/05/2017  
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání :  
a) ruší usnesení č. 613/09/2014  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. 2452/1 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 
21.000,-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.  261/05/2017  
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání :  
a) ruší usnesení č. 613/11/2013 ze dne 4.11.2013   
b) schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě zakládající právo vedení vodovodní přípojky, vstupu a 
vjezdu pro její provozování a udržování na p.p.č. 2133/1 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. 2551/6 a pozemku p.č. 2551/7, jehož součástí je rodinný dům 
č.p. 1794, k.ú Vratislavice nad Nisou, jejichž  vlastníkem jsou v současné době občané ( investor 
stavby DP REAL IMMO s.r.o., Preslova 700/76, Brno, IČ 282 61 496), za 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. 
c) schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě zakládající právo vedení vodovodní přípojky, vstupu a 
vjezdu pro její provozování a udržování na p.p.č. 2133/1 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 pozemků p.č. 2551/1, p.č. 2551/8 a pozemku p.č. 2551/9, jehož součástí je 
rodinný dům č.p. 1795, v k.ú Vratislavice nad Nisou, jejichž  vlastníkem jsou v současné době občané 
(investor stavby DP REAL IMMO s.r.o., Preslova 700/76, Brno, IČ 282 61 496), za 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: 06/2017 
 
Usnesení č.  262/05/2017  
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání  :  
1) ruší usnesení č. 474/09/2015/2) ze dne 14.9.2015 
2) schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě zakládající právo vedení plynovodní přípojky, vstupu 
a vjezdu pro její provozování a udržování na p.p.č. 1243/17 a 1243/44 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. 1243/18 a pozemku p.č. 1215, jehož  součástí je objekt 
k bydlení č.p. 385, v k.ú Vratislavice nad Nisou, jejichž vlastníkem je v současné době občan, za cenu 
2.177,-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.  263/05/2017  
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání bere na vědomí informaci o 
zastavení řízení o zřízení věcného břemene mezi žalobcem, občanem a žalovanými, 1) Statutárním 
městem Liberec a 2) EUROHEAT, s.r.o., IČ 27284662, Leknínová 1198, Liberec 30.    
Z: TOM                                      T : 05/2017  
 
Usnesení č.  264/05/2017  
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání  schvaluje žádost ředitelky 
MATEŘSKÉ ŠKOLY ″SÍDLIŠTĚ“, Liberec 30, Skloněná 1414, příspěvková organizace paní Mgr. Hany 
Šimkové o povolení výjimky z maximálního počtu dětí ve třídě na 28 dětí pro školní rok 2017/2018.   
Z: OKŠS                                                                                                                               T: 05/2017 
 
Usnesení č.  265/05/2017  
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání  schvaluje odměny 
ředitelkám a řediteli příspěvkových organizací zřizovaných Městským obvodem Liberec – Vratislavice 
nad Nisou v rozsahu a výši uvedené v důvodové zprávě. 
Z: OKŠS                                                                                                                                    T:06/2017 
 
Usnesení č.  266/05/2017  
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje poskytnutí 
příspěvku ve výši 1.000 Kč zákonným zástupcům dítěte/měsíc, které dochází do soukromé mateřské 
školy z důvodu nepřijetí do MŠ zřizované Městským obvodem Liberec – Vratislavice nad Nisou dle 
podmínek stanovených v důvodové zprávě a to pro školní rok 2017/2018 vč. znění smlouvy o 
poskytnutí příspěvku a ukládá vedoucí EO zapracovat finanční položku ve výši 50.000,- Kč do 
nejbližšího rozpočtového opatření a vedoucí OKŠS informovat veřejnost o poskytování tomto 
příspěvku.  
Z: OKŠS, EO                                                                                                                            T: 06/2017 
 
Usnesení č.  267/05/2017  
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání souhlasí s 
a) dotačním programem na podporu aktivit v oblasti sportu a tělovýchovy ze Sportovního fondu 
Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou včetně přílohy, formuláře „Žádost o poskytnutí 
dotace ze Sportovního fondu MO Liberec – Vratislavice n. N.“ 
b)  zněním vzoru smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ze Sportovního fondu MO 
a ukládá starostovi předložit tento materiál k projednání zastupitelstvu MO. 
Z: OKŠS, starosta                                                                                                                     T: 06/2017 
 
Usnesení č.  268/05/2017  
Rada Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou po projednání bere na vědomí zápisy 
z jednání komisí rady a schvaluje změnu termínu akce Táborák pro seniory – na 22.6.2017 a dále 
změnu termínu akce Mikuláš, a to z 30.11.2017 na 23.11.2017. 
 
Usnesení č.  269/05/2017  
Rada Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje uzavření smlouvy 
na úklid úřadu se společností ÚKLID LIBEREC s.r.o., IČ: 25021826, se sídlem Donská 971, 463 11 
Liberec 30 dle předložené nabídky a ukládá starostovi smlouvu podepsat. 
Z: starosta, tajemník                                      T: 06/2017 
 
Usnesení č. 270/05/2017 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje podání žádosti o 
dotaci na projekt ,,Zajištění kapacity odborného vzdělání ZŠ Vratislavice nad Nisou“ z programu 
IPRÚ/IROP – Infrastruktura základních škol – 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro 
vzdělávání a celoživotní učení a ukládá starostovi tuto žádost podat. 
Z: starosta, KTD                  T: 06/2017 
 
 
 
 
 
 



Usnesení č. 271/05/2017 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje podání žádosti o 
dotaci na projekt ,,Mateřská škola Nová Ruda“ z programu IPRÚ/IROP –  Infrastruktura pro předškolní 
vzdělávání – 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení a 
ukládá starostovi tuto žádost podat. 
Z: starosta, KTD                  T: 06/2017 
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