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USNESENÍ Z 14. JEDNÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC  

–  

VRATISLAVICE NAD NISOU ZE DNE 12. 09. 2016 
 

 

Usnesení č. 386/09/2016 

Rada Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou po projednání  

schvaluje  
program 14. zasedání rady MO dne 12. 09. 2016.   

 

Usnesení č. 387/09/2016 

Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání  

schvaluje 

záměr připojení p.p.č. 2070 ke komunikaci na p.p.č. 2069/1 v ul. Kozácká za účelem 

výstavby 4 řadových domů, dle předložené katastrální situace pro občana a pana občana za 

podmínek stanovených technickým odborem. 

 

Usnesení č. 388/09/2016 

Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání  

schvaluje  
záměr připojení p.p.č. 2196/8 ke komunikaci na p.p.č. 2196/15 v ul. U Sila za účelem stavby 

Centra bydlení pro seniory Liberec dle předložené katastrální situace pro spol. Skanska a.s., 

Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8, IČ 262 71 303 za podmínek stanovených technickým 

odborem. 

 

Usnesení č. 389/09/2016 

Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání  

schvaluje  
zřízení služebnosti inženýrské sítě zakládající právo vedení přípojky splaškové kanalizace, 

vstupu a vjezdu pro její provozování a udržování na p.p.č. 2238, 2254/1 a 2255 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. 2253/2 a 

p.p.č. 2252/2 v k.ú Vratislavice nad Nisou, jejíž součástí je rodinný dům č.p. 1115, občana, a 

kteréhokoliv dalšího vlastníka, za předpokládanou cenu 10.832,-Kč, ke které bude 

připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši a ukládá starostovi  projednat tuto 

majetkoprávní operaci v následných orgánech.                                                                                                    

            

               

Usnesení č. 390/09/2016 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání  

schvaluje  
zřízení služebnosti inženýrské sítě zakládající právo vedení přípojky splaškové kanalizace, 

vstupu a vjezdu pro její provozování a udržování na p.p.č. 2238 a 2255 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. 2254/3 a p.p.č. 2252/1 

v k.ú Vratislavice nad Nisou, jejíž součástí je rodinný dům č.p. 276, občana, a kteréhokoliv 

dalšího vlastníka, za předpokládanou cenu 5.776,-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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Usnesení č. 391/09/2016 

Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání  

schvaluje  
zřízení služebnosti inženýrské sítě zakládající právo vedení přípojky splaškové kanalizace, 

vstupu a vjezdu pro její provozování a udržování na p.p.č. 2286, 2371 a 2370/1 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. 2295 v k.ú 

Vratislavice nad Nisou, jejíž součástí je stavba pro bydlení č.p. 241, občana, a kteréhokoliv 

dalšího vlastníka, 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. 

 

Usnesení č.392/09/2016 

Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání  

schvaluje  
zřízení služebnosti inženýrské sítě zakládající právo vedení přípojky splaškové kanalizace, 

vstupu a vjezdu pro její provozování a udržování na p.p.č. 2134/1 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. 2368/1 a p.p.č. 2368/8 

v k.ú Vratislavice nad Nisou,  jejíž součástí je rodinný dům č.p. 1640, občanů, a kteréhokoliv 

dalšího vlastníka, 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. 

    

Usnesení č. 393/09/2016 

Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání  

schvaluje  
zřízení služebnosti inženýrské sítě zakládající právo vedení přípojky splaškové kanalizace, 

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 vlastníka p.p.č. 2387 v k.ú Vratislavice 

nad Nisou, jejíž součástí je rodinný dům č.p. 208, občan, a kteréhokoliv dalšího vlastníka, 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. 

              

Usnesení č.394/09/2016 

Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání  

schvaluje  

zřízení služebnosti inženýrské sítě zakládající právo vedení přípojky splaškové kanalizace, 

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 vlastníka p.p.č. 2384 v k.ú Vratislavice 

nad Nisou, jejíž součástí je rodinný dům č.p. 207, občanů, a kteréhokoliv dalšího vlastníka, 
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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. 

 

Usnesení č. 395/06/2016 

Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje zřízení 

služebnosti inženýrské sítě zakládající právo vedení přípojky splaškové kanalizace, 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 vlastníka p.p.č. 2385 v k.ú Vratislavice nad Nisou, 

občanů, a kteréhokoliv dalšího vlastníka, 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. 

 

Usnesení č. 396/09/2016 

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. 2452/1 a 2500/23 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. 2514/4 v k.ú Vratislavice 

nad Nisou,  občan, a kteréhokoliv dalšího vlastníka, 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. 

 

Usnesení č. 397/09/2016 

Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání  

schvaluje  

zřízení služebnosti inženýrských sítí zakládající právo vedení 4 ks vodovodní přípojky a 4 ks 

zemní přípojky NN, vstupu a vjezdu pro jejich provozování a udržování na p.p.č. 2069/1 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 vlastníka p.p.č. 

2070 v k.ú Vratislavice nad Nisou, občana a občana,  a kteréhokoliv dalšího vlastníka, za 

předpokládanou cenu 40.000,-Kč, ke které bude připočítána daň z přidané hodnoty v platné 

zákonné výši a  

ukládá  

starostovi projednat tuto majetkoprávní operaci v následných orgánech. 

 

Usnesení č. 398/09/2016  

Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání  

schvaluje  

zřízení služebnosti inženýrských sítí zakládající právo vedení vodovodní a kanalizační 

přípojky, vstupu a vjezdu pro jejich provozování a udržování na p.p.č. 1135 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 vlastníka p.p.č. 

2750/1 v k.ú Vratislavice nad Nisou, jejíž součástí je rodinný dům č.p. 91, občana, a 

kteréhokoliv dalšího vlastníka, za předpokládanou cenu 10.000,-Kč, ke které bude 

připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši a  
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ukládá  

starostovi  projednat tuto majetkoprávní operaci v následných orgánech. 

 

Usnesení č. 399/09/2016 

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. 1243/54, 1243/65, 1248/1, 1260/1, 1260/14 a 1271 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 Česká telekomunikační infrastruktura a.s., 

Olšanská 2681/6, Praha 3, IČ 040 84 063 za podmínky složení zálohy ve výši 8.840,-Kč, ke 

které bude připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši, a  

ukládá  

starostovi projednat tuto majetkoprávní operaci v následných orgánech. 

 

Usnesení č. 400/09/2016 

Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání   

schvaluje  
zřízení služebnosti inženýrských sítí zakládající právo vedení vodovodní přípojky, přípojky 

splaškové kanalizace, přípojky dešťové kanalizace, přípojky NN a přípojky elektronických 

komunikací, vstupu a vjezdu pro jejich provozování a udržování na p.p.č. 2196/15 v k.ú. 

Vratislavice nad Nisou,  na dobu životnosti příslušných inženýrských sítí, tj. na dobu, po 

kterou jsou inženýrské sítě schopna plnit svoji funkci jako celek, ve prospěch vlastníka p.p.č. 

2196/8 v k.ú Vratislavice nad Nisou, Skanska a.s., Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8, IČ 

262 71 303, a kteréhokoliv dalšího vlastníka, za předpokládanou cenu 50.000,-Kč, ke které 

bude připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši a  

ukládá  

starostovi projednat tuto majetkoprávní operaci v následných orgánech. 

 

Usnesení č. 401/09/2016 

Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání  

neschvaluje  
žádost občana o zřízení služebnosti na p.p.č. 1074 a 1075 v k.ú. Vratislavice nad Nisou za 

účelem napojení p.p.č. 1091/1 na splaškovou kanalizaci.  

 

Usnesení č. 402/09/2016 

Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání :  

a) ruší usnesení č. 481/09/2013 ze dne 16.9.2013   

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. 422/1 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 2.580,-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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Usnesení č. 403/09/2016 

Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání :  

a) ruší usnesení č. 578/06/2009 ze dne 22.6.2009  

b) schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě zakládající právo zřídit a provozovat NTL 

plynárenské zařízení, a právo vstupu a vjezdu v souvislosti se zřízením, stavebními 

úpravami, opravami, provozováním a odstraněním plynárenského zařízení na p.p.č. 2929/1 v 

k.ú. Vratislavice nad Nisou na dobu životnosti plynárenského zařízení, tj. na dobu, po kterou 

je plynárenské zařízení schopno plnit svoji funkci jako celek, pro RWE GasNet, s.r.o., 

Klíšská 940, Ústí nad Labem, IČ 272 95 567 za cenu 9.804,-Kč, ke které bude připočítána 

daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši, a  

ukládá  

starostovi projednat tuto majetkoprávní operaci v následných orgánech. 

 

Usnesení č. 404/09/2016 

Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání  

ruší  
usnesení č. 234/04/2013 ze dne 8.4.2013 a  

ukládá 

starostovi projednat tuto majetkoprávní operaci v následných orgánech. 

 

Usnesení č. 405/09/2016 

Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání  

ruší  
usnesení č. 169/03/2013 ze dne 11.3.2013 a  

ukládá  

starostovi projednat tuto majetkoprávní operaci v následných orgánech. 

 

Usnesení č. 406/09/2016 

Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání  

ruší  
usnesení č. 426/08/2011 ze dne 17.8.2011 a  

ukládá  

starostovi projednat tuto majetkoprávní operaci v následných orgánech. 

 

Usnesení č. 407/09/2016 

Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání  

ruší  
usnesení č. 564/11/2011 ze dne 7.11.2011 a usnesení č. 95/02/2012 ze dne 6.2.2012 a  

ukládá  

starostovi projednat tyto majetkoprávní operace v následných orgánech. 

 

Usnesení č. 408/09/2016 

Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání   

schvaluje  
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žádost MATEŘSKÉ ŠKOLY, Liberec 30, Tanvaldská 282, příspěvková organizace o 

povolení výjimky z počtu dětí ve třídě na školní rok 2016/2017 ve třídě v MŠ Tanvaldská o 3 

děti a v MŠ Poštovní o 1 dítě.  

 

Usnesení č. 409/09/2016 

Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání   

schvaluje 

a) platový výměr Mgr. Libora Rygála, ředitele Základní školy Liberec – Vratislavice 

nad Nisou, příspěvková organizace 

b) platový výměr Mgr. Dany Keltnerové, ředitelky MATEŘSKÉ ŠKOLY ″LÍSTEČEK″, 

Liberec 30, Východní 270, příspěvková organizace  

c) platový výměr Bc. Hany Šimkové, ředitelky MATEŘSKÉ ŠKOLY ″SÍDLIŠTĚ″, 

Liberec 30, Skloněná 1414, příspěvková organizace 

d) platový výměr Mgr. Dany Keltnerové, pověřené řízením MATEŘSKÉ ŠKOLY, 

Liberec 30, Tanvaldská 282, příspěvková organizace 

a ukládá starostovi podepsat nové platové výměry.  

 

Usnesení č. 410/09/2016 

Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání  

bere na vědomí  
informaci o vymáhání pohledávky za občana  a ukládá vedoucí EO zajistit 

stanovisko Advokátní kanceláře JUDr. Alexandr Šoljak k dalším postupu ve věci.  

 

Usnesení č. 411/09/2016 

Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání  

schvaluje  

zaslání ročního příspěvku MML na pojištění majetku a odpovědnosti (Kooperativa 

pojišťovnou, a.s., Vienna Insurance Group) dle kalkulace provedené společností Renomia 

(dle počtu obyvatel) (203.668,-Kč za rok 2016) a s každoroční aktualizací jeho výše dle 

rozsahu poskytnutých služeb/uzavřených dodatků a schvaluje rozšíření zapojení pojištění 

movitého majetku zřízených PO do smlouvy, a  

ukládá  
vedoucí EO, aby činnosti zajistila. 

 

Usnesení č. 412/09/2016 

Rada Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou po projednání  

bere na vědomí  

personální změny na úřadu 
 


