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USNESENÍ Z 16. JEDNÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC  

–  

VRATISLAVICE NAD NISOU ZE DNE 10. 10. 2016 

 

Usnesení č. 426/10/2016 

Rada Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou po projednání  

schvaluje  
program 16. zasedání rady MO dne 10. 10. 2016.   

 

Usnesení č. 427/10/2016 

Rada Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou po projednání  

bere na vědomí  
informaci o plnění usnesení a ruší usnesení č. 57/02/2016 

 

Usnesení č. 428/10/2016 

Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání  

souhlasí  
se směnou pozemků v k.ú. Vratislavice nad Nisou, a to p.p.č. 1280/17 o výměře 250 m2 

(oddělené z p.p.č. 1280/1 dle GP č. 3025-238/2010 z 6.9.2010), která se převádí do vlastnictví 

Stavebního bytového družstva Pozemní stavby Liberec, Mlýnská 611/35, 460 01 Liberec IV, 

IČ 00042722, za p.p.č. 1330/1 o výměře 522 m2, která se převádí do vlastnictví statutárního 

města Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec I, IČ 00262978 a  

ukládá  

starostovi projednat majetkoprávní operaci v zastupitelstvu MO. 

 

Usnesení č. 429/10/2016 

Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání  

souhlasí  
s prodejem p.p.č. 1886/78 o výměře 21 m2 (oddělené z p.p.č. 1886/3 dle GP č. 3681-

621/2016), při ul. Tanvaldská, v k.ú. Vratislavice nad Nisou občanům za kupní cenu 18.000,- 

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. 

 

Usnesení č. 430/10/2016 

Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání  

souhlasí  

se záměrem prodeje  části p.p.č. 386/1 (o šíři 3,5 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.    

 

Usnesení č. 431/10/2016 

Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání  

bere na vědomí  
žádost o převod   p.p.č. 1166/3, 1168/3 a 1168/5, při ul. Lovecká v k.ú. Vratislavice nad 

Nisou, a  
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ukládá  

TOM zajistit vytvoření znaleckého posudku k ocenění nemovitostí a prověřit možnost směny 

za jiné pozemky.                                                                                                                         

 

Usnesení č. 432/10/2016 

Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání  

bere na vědomí  
hodnocení školní kuchyně ZÁKLADNÍ ŠKOLY, LIBEREC – VRATISLAVICE NAD 

NISOU, příspěvková organizace, Nad školou 278, Liberec 30, 463 11 a přehled o 

poskytnutých příspěvcích na odběr obědů pro strávníky starší 70 let za školní rok 2015/2016 a 

ukládá  
starostovi předložit tuto zprávu na nejbližším jednání zastupitelstva městského obvodu. 

 

 

 

Usnesení č. 433/10/2016 

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) dotačním programem na podporu aktivit v oblasti kultury z Kulturního fondu 

Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou včetně přílohy, formuláře 

„Žádost o poskytnutí dotace z Kulturního fondu MO Liberec – Vratislavice n. N.“ 

c) zněním vzorů smluv o poskytnutí neinvestiční dotace ze Sportovního fondu MO nebo 

Kulturního fondu MO 

a ukládá starostovi předložit tento materiál k projednání zastupitelstvu MO. 

 

Usnesení č. 434/10/2016 

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. 435/10/2016 

Rada Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou po  

projednání bere  
na vědomí hodnocení práce Školské rady za školní rok 2015/2016 dle předložené důvodové 

zprávy a  

ukládá  
starostovi předložit tuto zprávu na nejbližším jednání zastupitelstva městského obvodu. 

 

Usnesení č. 436/10/2016 

Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání  

schvaluje  
navýšení provozního příspěvku o částku 67.000 Kč v rozpočtu MATEŘSKÉ ŠKOLY 

″LÍSTEČEK, Liberec 30, Východní 270, příspěvková organizace s ohledem na jeho čerpání v 

souvislosti s opravou havarijního stavu střechy, která byla povolena usnesením RMO č. 

329/07/2016 a dle odůvodnění uvedené v žádosti ředitelky MŠ a  

ukládá  
vedoucí EO zapracovat toto navýšení do nejbližšího rozpočtového opatření.   
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Usnesení č. 437/10/2016 

Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání  

bere na vědomí  
výsledky hospodaření za období 1-9/2016.  

 

Usnesení č. 438/10/2016 

Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání  

souhlasí  
s návrhem rozpočtu na rok 2017 v tomto členění: 

 v Kč 

Tř.1 – příjmy daňové 84 452 000 

Tř.2 – příjmy nedaňové 4 961 000 

Tř.3 – příjmy kapitálové 38 500 000 

Tř.4 – přijaté transfery a dotace 1 323 000 

Příjmy celkem 129 236 000 

Tř.5 – výdaje běžné 90 805 680  

Tř.6 – výdaje kapitálové 40 900 000 

Výdaje celkem 131 705 680 

Schodek (financování) -2 469 680 

 

a ukládá  

starostovi předložit tento materiál na jednání zastupitelstva MO.  

 

Usnesení č. 439/10/2016 

Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání  

bere na vědomí  
předložené cenové nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu, dle zákona č. 137/2006 Sb., 

„Oprava části místní komunikace ul. Za Tratí“, schvaluje cenovou nabídku společnosti 

EUROVIA CS a.s. se sídlem Národní 10, 113 19 Praha 1, závod Liberec, Londýnská 564, 460 

11 Liberec 11, IČ: 45274924, dle důvodové zprávy, ukládá starostovi podepsat Rozhodnutí o 

výběru nejvhodnější nabídky se společností EUROVIA CS a.s., Národní 10, 113 19 Praha 1, 

závod Liberec, Londýnská 564, 460 11 Liberec 11, IČ: 45274924 a příslušnou smlouvu o dílo 

a ukládá  

TO zajistit realizaci akce.  

 

Usnesení č. 440/10/2016 

Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání  

bere na vědomí  
předložené cenové nabídky na akci „Nová přípojná místa NN + datová síť v Zámeckém 

parku, Liberec 30 Vratislavice n. N.“, schvaluje cenovou nabídku společnosti ESRAM s.r.o., 

se sídlem Pražská 2197/94, IČ: 25796780 dle důvodové zprávy, ukládá starostovi podepsat 

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky se společností ESRAM s.r.o., Pražská 2197/94, 

IČ: 25796780 a příslušnou smlouvu o dílo a  

ukládá  
TO zajistit realizaci. 
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Usnesení č. 441/10/2016 

Rada Městského obvodu  Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání  

bere na vědomí  
vyřízení námětů a připomínek zastupitelů MO Liberec - Vratislavice nad Nisou ze 4. zasedání 

ZMO  dne 07. 09. 2016 a  

ukládá  
starostovi předložit tento materiál na jednání zastupitelstva MO. 

 

Usnesení č. 442/10/2016 

Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání  

bere na vědomí  
informaci o výzvě k uhrazení smluvní pokuty společností Nisainvest. 

 

Usnesení č. 443/10/2016 

Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání  

bere na vědomí  
návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec, kterou se vymezují školské 

obvody spádových mateřských škol v Liberci, a  

ukládá  
starostovi předložit k projednání zastupitelstvu MO 

 

Usnesení č. 444/10/2016 

Rada Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou po projednání  

bere na vědomí  
zápis z jednání komise rady. 

 

Usnesení č. 445/10/2016 

Rada MO Liberec – Vratislavice nad Nisou  

schvaluje  
změnu členů povodňové komise dle důvodové zprávy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


