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USNESENÍ Z 15. JEDNÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC  

–  

VRATISLAVICE NAD NISOU ZE DNE 03. 10. 2016 
 

 

 

Usnesení č. 413/10/2016 

Rada Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou po projednání  

schvaluje  

program 15. zasedání rady MO dne 03. 10. 2016.   

 

Usnesení č. 414/10/2016 

Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání  

neschvaluje  
žádost  spolku Česká fotbalgolfová asociace, z.s., Náměstí Lužické 211/15, Rumburk 1, 408 

01 Rumburk, IČ 020 58 570 ze dne 30.6.2016 o pronájem  p.p.č. 1933/1, 1933/2, 1933/3, 

1933/4, 1933/5 a 1933/6 v k.ú. Vratislavice nad Nisou za účelem vybudování FotbalParku 

Vratislavice /Liberec, jako certifikovaného hřiště pro fotbalgolf.     

 

Usnesení č. 415/10/2016 

Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání  

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. 1873/1, 1877/6, 1880/3, 

1881/1 a 1889 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 podmínek stanovených TO a za 

podmínky úhrady předpokládané ceny ve výši 146.600,-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. 416/10/2016 

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. 332/1 a 893/1 v k.ú. Vratislavice nad Nisou  

b) umístit, zřídit, provozovat, opravovat, činit údržbu, úpravu obnovu a výměnu součásti 

distribuční soustavy (rozpojovací skříň v pilíři), vstupu a vjezdu pro její provozování a 

udržování na p.p.č. 332/1 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 79.300,-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. 417/10/2016 

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. 1886/8 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. 1140 a p.p.č. 1139 v k.ú Vratislavice 

nad Nisou, jejíž součástí je rodinný dům, občana, a kteréhokoliv dalšího vlastníka, za 

předpokládanou cenu 1.120,-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. 418/10/2016 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání  :  

a) ruší usnesení č. 83/02/2015/c) ze dne 9.2.2015 

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

plynárenské zařízení (NTL plynovodní přípojka), a právo vstupu a vjezdu v souvislosti se 

zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním  plynárenského 

zařízení na p.p.č. 1511 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 (investor DP REAL 

IMMO s.r.o., Preslova 700/76, Brno, IČ 282 61 496) za cenu 25.000,-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 zřídit a provozovat 

plynárenské zařízení (NTL plynovodní přípojka), a právo vstupu a vjezdu v souvislosti se 

zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním plynárenského 

zařízení na p.p.č. 1513/3 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 (investor 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. 

d) schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě zakládající právo zřídit a provozovat 

plynárenské zařízení ( 3 ks NTL plynovodní přípojky), a právo vstupu a vjezdu v souvislosti 

se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním plynárenského 

zařízení na p.p.č. 1515/3 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 (investor DP REAL 

IMMO s.r.o., Preslova 700/76, Brno, IČ 282 61 496) za cenu 30.000,-Kč, ke které bude 

připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši, a  

ukládá  

starostovi projednat tuto majetkoprávní operaci v následných orgánech. 

e) schvaluje zřízení služebnosti inženýrských sítí zakládající právo vedení NTL plynovodu, 

vodovodních a kanalizačních přípojek, příjezdu a přístupu pro opravy a údržbu na p. p. č. 

1513/3 a 1515/3 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 
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prospěch vlastníka p. p. č. 1512/2, 1514, 1515/1 a 1513/5 v k. ú Vratislavice nad Nisou, DP 

REAL IMMO s.r.o., Preslova 700/76, Brno, IČ 282 61 496, a kteréhokoliv dalšího vlastníka, 

za podmínky úhrady předpokládané ceny ve výši 101.550,-Kč bez DPH a  

ukládá  

starostovi  projednat tuto majetkoprávní operaci v následných orgánech. 

 

Usnesení č. 419/10/2016 

Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání  

bere na vědomí  

Protokol o otevírání obálek s nabídkami a Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek na 

veřejnou zakázku malého rozsahu, dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách 

„Úprava cestní sítě v Zámeckém parku“,  

schvaluje  

cenovou nabídku společnosti Pozemní stavitelství s.r.o. se sídlem Ruprechtická 538, 460 01 

Liberec 1, IČ: 27298370, ve výši 701.130,15 Kč vč. DPH,  

ukládá  

starostovi podepsat rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky se společností Pozemní 

stavitelství s.r.o. se sídlem Ruprechtická 538, 460 01 Liberec 1, IČ: 27298370 a příslušnou 

smlouvu o dílo. 

 

Usnesení č. 420/10/2016 

Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání  

bere na vědomí  

návrh na změnu parkování v lokalitě křižovatky ul. Seniorů na p.p.č. 2209/57 a 2209/98. 

 

Usnesení č. 421/10/2016 

Rada MO Liberec – Vratislavice nad Nisou  

bere na vědomí  
informaci TO-DŽP, o odstoupení z funkce člena KŽP pana Tomáše Rece ke dni 30.09.2016, a 

jmenuje nového člena KŽP ode dne 01.10.2016, pana Petra Kubáše.  

 

Usnesení č. 422/10/2016 

Rada MO Liberec – Vratislavice nad Nisou  

bere na vědomí  
žádost TO-DŽP o  pokácení 2ks dřevin nacházejících se na p.p.č. 3423/2 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.  

 

Usnesení č. 423/10/2016 

Rada Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou po projednání  

bere na vědomí  
zápis z jednání komisí rady. 
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Usnesení č. 424/10/2016 

Rada Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou po projednání  

schvaluje  

aktualizovanou verzi směrnice pro zadávání veřejných zakázek a  

ukládá  

tajemníkovi směrnici vydat. 

 

Usnesení č. 425/10/2016 

Rada Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou po projednání  

schvaluje  

vyhrazení společensky účelného pracovního místa s poskytnutým příspěvkem od Úřadu práce 

České republiky na pozici řidiče technického střediska a  

ukládá  

tajemníkovi zajistit plnění dohody s Úřadem práce České republiky. 

 

 

 

 


