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Zápis 

z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva města Nýrska konaného dne 15. 12. 2014 
 v 16.00 hodin ve společenském sále Městské knihovny v Nýrsku. 

 
Přítomni: členové ZM dle presenční listiny 
Omluveni: p. Šlenc, p. Vítovec,  
Nepřítomen: Ing. Svejkovský 

 

Program 1. veřejného zasedání ZM dne 15. 12. 2014  
1. Zahájení 
2. Kontrola usnesení z předchozího zasedání 
3. Projednání úpravy rozpočtu města Nýrska na rok 2014 
4. Rozpočet na rok 2015 
5. Projednání změny obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za likvidaci komunálního 

odpadu 
6. Projednání nákupu a prodeje pozemků 
7.  Projednání podání žádosti o dotaci na akci „Příjezdová komunikace k průmyslovému   

 areálu Nýrsko“ 
8. Projednání ceny vodného a stočného na rok 2015 
9. Diskuze 
10. Usnesení, případná rekapitulace usnesení 
11. Závěr  

 
Ad/1  
Pan starosta přivítal zastupitele města a přítomné občany, zahájil 1. veřejné zasedání a ujal se 
řízení jednání. Veřejné zasedání VZ ZM bylo svoláno a vyhlášeno podle § 92 odst. 2 zákona 
128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších nařízení. Pan starosta konstatoval, že je přítomna 
nadpoloviční většina členů ZM a proto je usnášení schopno ve všech bodech programu. 
Navrhl, aby hlasování bylo veřejné. Hlasování řídil pan starosta. 
Hlasování (10 pro : 0 proti : 0 zdrželo se ) 
Paní Miloslava Heflerová, ověřovatel zápisu ze ustavujícího veřejného zasedání členů ZM 
konaného dne 03. 11. 2014 konstatovala, že zápis odpovídá průběhu jednání a že nebyly 
shledány nedostatky. Zápis doporučila ke schválení. Hlasování řídil pan starosta. 
Zápis schválilo (9:0:1) 
Do návrhové komise pro přípravu usnesení byli navrženi a schváleni:  
        p. Šťasta (9:0:1) 
          Ing. Irlbeková (9:0:1) 
Za ověřovatele zápisu z dnešního zasedání byli navrženi a schváleni:  
              p. Kolář (9:0:1) 
   p. Stránský (9:0:1) 
Zapisovatelkou byla navržena a zvolena Iva Bělová (10:0:0) 
Pan starosta navrhl, aby diskuse k jednotlivým bodům programu probíhala ihned  
po předložení návrhu. Všechna hlasování v průběhu zasedání bude řídit pan starosta. 
ZM schválilo program a způsob vedení diskuse bez připomínek (10:0:0) 
Pan starosta pronesl prohlášení v souladu se zněním § 8 zákona č. 159/2006 Sb., o střetu 
zájmů, ve znění pozdějších změn a doplňků, oznámil, že nemá osobní zájem na projednávání 
jednotlivých bodů programu. Pan starosta vyzval zastupitele města, k prohlášení o střetu 
zájmů – nikdo se nepřihlásil. 
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Ad/ 2  
Mgr. Pavlík, předseda kontrolního výboru, přednesl zprávu o kontrole usnesení ZM 
z minulého zasedání konaného 03. 11. 2014. 
ZM bere zprávu na vědomí 

 

Ad/3  
Paní Heflerová seznámila s materiálem Projednání změny rozpočtu města na rok 2014. 
Zastupitelstvo města Nýrska schválilo na veřejném zasedání dne 9. 12. 2013 rozpočet na rok 
2014, příjmy ve výši 73 726 140,- Kč, výdaje ve výši 62 813 960,- Kč.  
Během roku došlo ke změně příjmů i výdajů, a také k nutným přesunům rozpočtových 
prostředků.  Proto žádáme o schválení změny rozpočtu tak, jak je uvedeno v příloze tohoto 
materiálu. Upravený rozpočet k 31. 12. 2014 je navržen v této výši: příjmy 100 022 740,- Kč  
a výdaje 120 015 080,- Kč, financování je 20 775 900,- Kč. Podrobnější údaje o změnách 
rozpočtu jsou uvedeny v příloze k tomuto materiálu. Na straně výdajů se jedná zejména  
o nárůst v položce „investice města“ v návaznosti na maximální možnosti čerpání dotací, 
která byla vyšší proti původnímu předpokladu. Navýšení v podobě přijatých dotací je  
i na straně příjmů (přijaté transfery). Na straně příjmů došlo k nárůstu zejména v položce 
„daňové příjmy“. 
Uvedené změny rozpočtu jsou v souladu s § 16, odst. 2 a odst. 3, písm. a) a b) zákona číslo 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. 
 
K předloženému materiálu neměl nikdo ze ZM připomínky. Pan starosta podotkl, že se jedná 
o historicky o druhý nejvyšší rozpočet, na čemž má podíl výše získaných dotací. Pan starosta 
vyslovil poděkování finančnímu odboru, Ing. Necudovi a navazujícím organizacím, které se 
podílejí na získávání dotací.  Pan starosta vyzval členy návrhové komise k předložení návrhu  
na usnesení k tomuto bodu. Ing. Irlbeková přednesla návrh na usnesení.  

Usnesení  1/1/2014 

(10-0-0)  

 

Ad /4  
Paní Heflerová seznámila s materiálem Rozpočet na rok 2015. 
Rozpočet Města Nýrska je navržen jako přebytkový, rozpočet příjmů činí 103 841 000,- Kč, 
rozpočet výdajů 82 878 000,- Kč. Financování je ve výši   -19 670 000,- Kč. 
Vzhledem k tomu, že během roku dochází k upřesnění některých příjmů (neinvestičních  
i investičních dotací), bude nutné provést v průběhu roku rozpočtové opatření - tj. úpravu 
rozpočtu. 
 
K předloženému materiálu neměl nikdo ze ZM připomínky. Pan starosta přednesl výčet 
nejzásadnějších investičních akcí a informoval jejich průběhu. Poté vyzval členy návrhové 
komise k předložení návrhu na usnesení k tomuto bodu. Pan Šťasta přednesl návrh  
na usnesení.  

Usnesení  1/2/2014 

(10-0-0) 

 

Ad/ 5 
S materiálem Projednání změny obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za likvidaci 
komunálního odpadu seznámil Ing. Janovský. 
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Obec může v souladu se zněním § 10b), odst. 3 písm. b) zákona č. 565/1990 Sb., o místních 
poplatcích stanovit výši místního poplatku na základě součtu dvou složek: 

• částka podle § 10b), odst. 4, písm. a) zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, 
která může být do výše 250,- Kč za osobu a kalendářní rok, 

• podle skutečných nákladů obce z předchozího uzavřeného roku (2013) za sběr a svoz 
netříděného komunálního odpadu a to do max. výše 750,-Kč na osobu a kalendářní 
rok.  

 
Návrh obecně závazné vyhlášky stanovuje v čl. 4 sazbu pro rok 2015 na základě následujícího 
výpočtu 
Sazbu poplatku tvoří: 
 
a) částka podle § 10b), odst. 4 písm. a) zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,  

ve znění pozdějších změna a doplňků: 

částka až 250,- Kč za osobu a kalendářní rok: 
 
36,- Kč za osobu a kalendářní rok  
 
b) částka stanovená podle § 10b), odst. 3 písm. b) zákona č. 565/1990 Sb., o místních 

poplatcích, ve znění pozdějších změn a doplňků, na základě skutečných nákladů obce 

předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu (max. 750,-Kč  

na osobu a kalendářní rok): 

 

484,- Kč za osobu a kalendářní rok 
 
K velmi mírnému navýšení sazby poplatku dle písmene b) došlo díky minimálním nárůstu 
nákladů za likvidaci (rok 2012 – 2 575 650,-). Doporučujeme navýšit výši poplatku i dle 
písmene a), neboť dojde během roku k navýšení nákladů i v souvislosti s novelkou zákona  
o odpadech – likvidace bioodpadu. Jedná se tedy o navýšení z 510,- Kč na 520,- Kč  
za osobu/rok. 
Výpočet: 
Tato částka je stanovena ze skutečných nákladů za sběr a svoz netříděného komunálního 
odpadu za rok 2013 (2 584 080,- Kč): 
počet fyzických osob:  5.106 
počet objektů:      235 
celkem:   5 341 
 
2 584 080,-Kč: 5 341 = 484,-Kč za osobu a kalendářní rok, maximum dle zákona činí 750,-Kč 
za osobu a kalendářní rok. 
 

Výše místního poplatku:  36,-Kč + 484,-Kč = 520,-Kč 
 
K předloženému materiálu neměl nikdo ze ZM připomínky. Pan starosta seznámil přítomné  
o úspěchu v získávání dotací na kompostárnu a její zařízení – 2,5 mil Kč, dále 0,7 mil Kč  
na 2 kontejnery a lisovací zařízení. Díky aktivnímu přístupu ředitele TS, p. Hladíka, získalo 
město dotaci ve výši 4,5 mil Kč na nákup techniky na úklid města. Pan starosta vyzval členy 
návrhové komise k předložení návrhu na usnesení k tomuto bodu. Ing. Irlbeková přednesla 
návrh na usnesení.  
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Usnesení  1/3/2014 

(10-0-0) 

 

 

 

Ad/ 6  
Projednání nákupu a prodeje pozemků – seznámil p. Soušek 
 

1) Pan P. P. a paní A. S., bytem Nýrsko žádají  o odkoupení části p.p.č. 1540/2  v k.ú. 
Nýrsko o výměře cca 30 m2. Tento pozemek navazuje na p.p.č. 1540/4 v k.ú. Nýrsko 
ve vlastnictví pana P.P.    
Předběžný návrh: prodat ze cenu  300,- Kč/m2   

 
2) RWE GasNet, s.r.o. žádá Město Nýrsko jako vlastníka pozemků KN p.č. 1035/6  

a 1035/1 v k.ú. Nýrsko o majetkové narovnání k těmto pozemkům, které jsou částečně 
dotčeny stavbou regulační stanice plynu proti koupališti. Předmětná vysokoregulační 
stanice plynu je ve vlastnictví společnosti RWE GasNet, s.r.o. a je touto společností 
provozována. Toto zařízení bylo vybudováno v roce 1984, což znamená, že zde 
vzniklo právo toto zařízení provozovat ze zákona. I přes to je společnost RWE ochotna 
odkoupit pozemek pod stavbou a v oplocení a to za cenu znaleckého posudku v ceně 
tržní v místě s tím, že zajistí veškeré podklady pro převod pozemků. Jedná se  
o výměru cca 150 m2. Zároveň RWE žádá o zřízení věcného břemene služebnosti 
cesty spočívající v právu vstupu a vjezdu přes p.p.č. 1035/6, 1035/1 a 1641/2 v k.ú. 
Nýrsko pro přístup k RS. Rovněž s tím, že zajistí a uhradí veškeré podklady k sepsání 
smlouvy.   

Předběžný návrh: prodat ze cenu 300,- Kč/m2   
 

3) Pan P. K., bytem Šťáhlavy žádá o odkoupení části p.p.č. 462/11 v k.ú. Zelená Lhota  
o výměře cca 100 m2. Tato část pozemku navazuje na pozemek st.p.č. 176 v k. ú. 
Zelená Lhota ve vlastnictví pana P. K. a zřejmě už v minulosti byl tento pozemek 
využíván jako zahrada k chatě na uvedeném stavebním pozemku. 

 
Předběžný návrh: prodat za cenu 130,- Kč/m2 
 

4) Pan M. V., bytem Praha žádá o odkoupení části p.p.č. 1138 v k.ú. Zelená Lhota  
o výměře cca 70 m2. Tento pozemek sloužil jako odtoková strouha – náhon od již 
zaniklého mlýna a nyní je uprostřed zahrady ve vlastnictví pana M.V. 
Předběžný návrh: prodat za cenu 130,- Kč/m2 
 

5) Město Nýrsko požádalo o převod pozemků do svého vlastnictví pod stavbou chodníku 
z Nýrska do Bystřice nad Úhlavou z vlastnictví České republiky s příslušností 
hospodařit s majetkem státu Státního pozemkového úřadu – bývalý Pozemkový fond. 
Tento převod byl schválen na jednání zastupitelstva dne 10.12.2012, ale Státní 
pozemkový úřad požaduje usnesení, kde již budou uvedena nová čísla pozemků 
vytvořená geom. plánem po výstavbě chodníku a hlavně ve znění, které bude 
vyhovovat jejich příslušnému metodickému pokynu: 
Zastupitelstvo města Nýrsko schvaluje bezúplatný převod pozemků p.č. 808/3, 809/2   
a 810/2  dle KN v k.ú. Bystřice nad Úhlavou a pozemku p.č. 2759/2 dle KN v k.ú. 
Nýrsko z vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodařit s majetkem státu 
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Státního pozemkového úřadu do vlastnictví města Nýrska podle § 7 odst. 2 zákona  
č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
Předběžný návrh: schválit převod v uvedeném rozsahu a znění  

 
6)  Ze stejného důvodu Město Nýrsko požádalo o bezúplatný převod pozemků do svého 

vlastnictví Plzeňský kraj a to pozemků p.č. 808/1 – 270 m2, 809/1 – 287 m2, 810/1 – 
181 m2 v k.ú. Bystřice nad Úhlavou a pozemků p.č. 2757/3 – 282 m2, 2757/5 – 100 m2, 
2757/7 – 59 m2, 2758/3 – 297 m2, 2758/5 – 9 m2, 2758/6 – 52 m2, 2759/5 – 165 m2 

a 2759/7 – 11 m2 v k.ú. Nýrsko, celkem o výměře 1713 m2. Plzeňský kraj má rovněž 
zájem o narovnání vlastnických vztahů k pozemkům v areálu Domova pro osoby se 
zdravotním postižením v Bystřici nad Úhlavou, které vlastní Město Nýrsko a to 
pozemků  st.p.č. 142 o výměře 14 m2 včetně budovy kolárny, st.p.č. 143/1 – 432 m2, 
p.č. 87/3 – 198 m2, p.č. 87/5 – 7 m2 a p.č. 802 – 732 m2 v k.ú. Bystřice nad Úhlavou, 
celkem o výměře 1383 m2. Dále bude nutné z p.p.č. 802 oddělit část pozemku  
pod chodníkem a tato část zůstane ve vlastnictví města a rovněž oddělit z p.p.č. 803  
ve vlastnictví kraje část pod chodníkem a část pod vjezdem do garáže Dykových a tyto 
části začlenit do převodu do vlastnictví Města Nýrska. Výměry upřesní geometrický 
plán. Plzeňský kraj Městu Nýrsko nabízí k zvážení možnost realizace zájmu jak města 
Nýrska, tak Plzeňského kraje formou vzájemné směny bez finančního vyrovnání výše 
uvedených pozemků mezi Plzeňským krajem a městem Nýrsko.    

 
Návrh: uzavřít směnnou smlouvu, v jejímž rámci bez finančního vyrovnání. Město 
Nýrsko  převede do vlastnictví Plzeňského kraje pozemky:  st.p.č. 142 o výměře 14 m2 
včetně budovy kolárny, st.p.č. 143/1 – 432 m2, p.č. 87/3 – 198 m2, p.č. 87/5 – 7 m2  
a p.č. 802 – 732 m2 (bez výměry chodníku cca 30 m2) v k.ú. Bystřice nad Úhlavou  
o výměře celkem 1383 m2 – cca 30 m2 a naopak Plzeňský kraj  převede do vlastnictví 
Města Nýrska pozemky: p.č. 808/1 – 270 m2, 809/1 – 287 m2, 810/1 – 181 m2 a část 
803 – cca 80 m2 v k.ú. Bystřice nad Úhlavou a pozemky p.č. 2757/3 – 282 m2, 2757/5 
– 100 m2, 2757/7 – 59 m2, 2758/3 – 297 m2, 2758/5 – 9 m2, 2758/6 – 52 m2, 2759/5 – 
165 m2 a 2759/7 – 11 m2 v k.ú. Nýrsko o výměře celkem 1713 m2 + cca 80m2.  
Předběžný návrh: schválit směnu pozemků dle předloženého návrhu 
 

7) Společnost Reinhold Keller GmbH, SRN kupuje od Města Nýrska stavební pozemek 
v průmyslové zóně směrem z Nýrska na  Hadravu za účelem výstavby výrobních hal. 
Na veřejném zasedání zastupitelstva města dne 18.8.2014 byl schválen prodej a zřízení 
předkupního práva k částem z pozemkových  parcel číslo kat. 346/8 a 346/9 v k.ú. 
Nýrsko, které jsou součástí pozemku po pozemkové úpravě. Tyto pozemky byly 
zjištěny z dostupných podkladů.  Na základě vytvoření geometrického plánu bylo 
zjištěno, že součástí pozemku určeného na výstavbu je i část z p.p.č. 1915/1 v k.ú. 
Nýrsko o výměře 71 m2 – nové p.p.č. 1915/4 o výměře 37 m2 a p.p.č. 1915/5 o výměře 
34 m2 v k.ú. Nýrsko a je nutné o prodeji a zřízení předkupního práva těchto nových 
pozemků rozhodnout na veřejném zasedání.   
 
Předběžný návrh: - schválit prodej a zřízení předkupního práva v souladu se 
„Smlouvou o budoucí kupní smlouvě“, která je přílohou zápisu ze dne 18.08.2014. 

        
K předloženému materiálu neměl nikdo ze ZM připomínky. Návrhy na usnesení byly 
překládány návrhovou komisí průběžně. 
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Usnesení  1/4./1/2014    Usnesení  1/4./2/2014 

(10-0-0)        (10-0-0) 

Usnesení  1/4./3/2014    Usnesení  1/4./4/2014 

(10-0-0)        (10-0-0) 

Usnesení  1/4./5/2014    Usnesení  1/4./6/2014 

(10-0-0)        (10-0-0) 

Usnesení  1/4./7a/2014    Usnesení  1/4./7b/2014 

(10-0-0)        (10-0-0) 

 

 

Ad/7 
Bc. Hladíková seznámila s materiálem Projednání podání žádosti o dotaci na akci „Příjezdová 
komunikace k průmyslovému  areálu - Nýrsko“. 
V projednaném plánu investic z minulých let je zahrnuta výstavba nové místní komunikace, 
která by spojila ulici Palackého s areálem města „U Cihelny“. Napojení na ulici Palackého by 
bylo proti areálu firmy Lesní stavby s.r.o. Vyřeší se tím dlouhodobě neúnosná dopravní 
situace v ulici U Cihelny, kde úzkou komunikací jezdí osobní i nákladní auta do servisů 
umístěných v areálu města. 
Na výstavbu akce je možno podat žádost o poskytnutí dotace z Regionálního operačního 
programu NUTS II Jihozápad, Prioritní osa 1 Dostupnost center, Oblast podpory 1.5 Rozvoj 
místních komunikací. 
 
Celý projekt město předfinancuje do výše 100 % nákladů, následná spoluúčast města bude  
ve výši 5 % celkových nákladů. Finanční krytí bude zajištěno z rozpočtu města 
 
K předloženému materiálu neměl nikdo ze ZM připomínky. Pan starosta doplnil o informaci  
o výběru investičních akcí pro podání žádostí a vyzval členy návrhové komise k předložení 
návrhu na usnesení k tomuto bodu. Ing. Irlbeková a pan Šťasta přednesli návrhy na usnesení.  

Usnesení  1/5/2014 

(10-0-0) 

Usnesení  1/6/2014 

(10-0-0) 

Usnesení  1/7/2014 

(10-0-0) 

 

Ad/8 
Pan Kolář seznámil s materiálem Projednání ceny vodného a stočného na rok 2015 
Na základě ekonomického rozboru nákladů a výnosů roku 2014 předložil správce vodovodní 
infrastruktury VODOSPOL spol. s. r. o. Klatovy návrh kalkulace vodného a stočného pro rok 
2014 s touto úpravou. Důvodem nárůstu ceny je potřeba získání finančních prostředků  
na rozvoj sítí – Hodousice. Ceny jsou uvedeny bez DPH:: 
 

 cena v roce 2014 návrh na rok 2015 nárůst 

vodné 19,41 Kč/m3   20,00 Kč/m3   3% 
stočné 23,00 Kč/m3   24,00 Kč/m3   4,3% 
celkem 42,41 Kč/m3   44,00 Kč/m3   3,75% 

 
Výše uvedené ceny jsou jednotné pro všechny odběratele.  
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Pro obyvatele Staré Lhoty a Zelené Lhoty je provozovatelem kanalizace Dobrovolným 
svazkem obcí Údolí pod Ostrým stanovena cena stočného na základě podmínky poskytovatele 
dotace ve výši 31,71 Kč/m

3
.
   

Jako kompenzace výše stočného pro obyvatele Staré Lhoty a Zelené Lhoty byla na poradě 
starosty projednána částka 5,50 Kč/m3 nemovitost/ rok. Zbývající rozdíl cen ve výši 2,21 
Kč/m3 představuje část úhrady za čerpání splaškových vod do ČOV Nýrsko. Tato 
kompenzace bude vyplácena formou daru a to až do doby vyrovnání cen v obou lokalitách.   
Důvodem kompenzace je, že výše stočného by mohla být překážkou v zájmu obyvatel připojit 
se na vybudovanou kanalizaci. 
 
K projednání zůstává otázka, zda navrženou kompenzaci přiznat i objektům sloužícím  
jako penziony. 
 
Pan starosta navrhl rozdělit diskuzi k tomuto bodu na 2 body. Nejprve byl odhlasován návrh 
na usnesení pro cenu vodného a stočného mimo Staré Lhoty a Zelené Lhoty. Dále byla 
projednána otázka navržené kompenzace. Pan Kolář se vyjádřil pro přiznání podpory 
podnikatelům, pan Mgr. Bunda nesouhlasil, pan Šťastna upozornil na složitost rozdělování  
a účtování v případě nepřiznání kompenzace všem. Návrhová komise podala další dva návrhy  
na usnesení. Pan starosta požádal zastupitele, aby hlasovali o návrhu, zda navrženou 
kompenzaci přiznat i objektům sloužícím jako penziony s výsledkem: 7 hlasů bylo  
pro přiznání kompenzace bez výjimky, což je nadpoloviční většina zvolených zastupitelů. 
Návrh zůstává beze změn. 
Členové návrhové komise předkládali průběžně návrhy na usnesení k tomuto bodu.  

Usnesení  1/8./1/2014 

(10-0-0) 

Usnesení  1/8./2/2014 

Bere na vědomí 

Usnesení  1/8./3/2014 

(10-0-0) 

 

Ad/9 

Diskuse   
� pan Průša společně s panem starostou  - řešili připomínky občanů Hodousic k návrhu 

projektové dokumentace na vybudování místní komunikace v obci a k návrhu na 
rekonstrukci návsi.  

- odpověděl pan starosta – byla informována SÚS PK o nevyhovujícím stavu 
komunikace, v příštím roce bude řešeno částečné odvodnění, čímž by se měly 
snížit dopady přívalových dešťů. Co se týče rekonstrukce návsi – je potřeba se 
sejít s projektantem a projednat připomínky občanů 

 
� Mgr. Bunda – připomínka – v Sídlišti II byly před dvěma roky vysázeny nové stromy  

a přislíbeno, že budou proškoleni zaměstnanci TS, kteří budou o zeleň pečovat. Dosud 
nebyl proveden žádný zásah. Dále upozornil na vzrostlé tisy před domem čp. 702 – jsou 
přerostlé a mohou být potenciálním nebezpečím pro děti. 
         - odpověděl pan starosta – zajistíme odborné posouzení a ošetření 

 
 

 

Ad /10 
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Návrhová komise předkládala návrhy usnesení k jednotlivým bodům v průběhu jednání,  
ta byla přijata a schválena. Viz zápis výše. 

 

Ad/11 
Na závěr zasedání pan starosta popřál klidné prožití vánočních svátků a hodně zdraví  
do nového roku. Poděkoval zastupitelům a přítomné veřejnosti za účast a veřejné zasedání 
ukončil /17,05 h/. 
 
V Nýrsku dne 16. 12.  2014 
Zapsala: Iva Bělová 
                                         
                                                                                              Ing. Miloslav R u b á š 
                                                                                               starosta města Nýrska 
 
Zápis byl ověřen dne ……………………… 
 

Ověřovatelé zápisu  ………………………    
                                    
                              ……………………… 
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Usnesení ze 1. veřejného zasedání Zastupitelstva města Nýrska konaného 15.12.2014 

v 16.00 hodin ve společenském sále Městské knihovny v Nýrsku. 

 
 
1. Zastupitelstvo města Nýrska, na základě  doporučení finančního výboru, schvaluje dle § 

84 odst. 2., písm. b) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších změn  
a doplňků, změnu rozpočtu k 31.12.2014, příjmy ve výši 100 022 740,- Kč a výdaje  
ve výši 120 015 080,-  Kč. 

 
2. Zastupitelstvo města Nýrska, na základě doporučení finančního výboru, schvaluje dle § 

84. odst. 2., písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších změn  
a doplňků, rozpočet Města Nýrska na rok 2015, tj. rozpočet příjmů ve výši 103 841 000,- 
Kč, rozpočet výdajů ve výši 82 878 000,-  Kč. 

 
3. Zastupitelstvo města Nýrska vydává v souladu s ustanovením § 14 odst. 2 zákona č. 

565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších změn a doplňků  a v souladu s § 
10 písm. d) a § 84 odst. 2, písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),  
ve znění pozdějších změn a doplňků  s platností od 1. 1. 2015 obecně závaznou vyhlášku 
č. 2/2014, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálního odpadu. 

 

Zastupitelstvo Města Nýrska rozhodlo v souladu s ust. § 85, písm. a) zákona číslo 
128/2000 Sb., o obcích (obecních zřízeních) ve znění pozdějších změn a doplňků: 
4.1 prodat část pozemkové parcely číslo kat. 1540/2 v k.ú. Nýrsko za cenu 300,- Kč/m2 
4.2 prodat pozemkovou parcelu číslo kat. 1035/6 a část pozemkové parcely číslo kat. 

1035/1 v k.ú. Nýrsko za cenu 300,- Kč/m2 
4.3 prodat část pozemkové parcely číslo kat. 462/11 v k.ú. Zelená Lhota za cenu 130,- 

Kč/m2 
4.4 prodat část pozemkové parcely číslo kat. 1138 v k.ú. Zelená Lhota za cenu 130,- 

Kč/m2 
4.5 bezúplatný převod pozemků p.č. 808/3, 809/2  a 810/2  dle KN v k.ú. Bystřice nad 

Úhlavou a pozemku p.č. 2759/2 dle KN v k.ú. Nýrsko z vlastnictví České republiky a 
příslušnosti hospodařit s majetkem státu Státního pozemkového úřadu do vlastnictví 
města Nýrska podle § 7 odst. 2 zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu 
a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

4.6 směnit bez finančního vyrovnání pozemky mezi městem Nýrsko a Plzeňským krajem: 
• město Nýrsko převede do vlastnictví Plzeňského kraje pozemky:  st.p.č. 142  včetně 

budovy, st.p.č. 143/1, p.č. 87/3, p.č. 87/5 a část p.č. 802  (bez výměry chodníku cca 30 
m2), vše  v k.ú. Bystřice nad Úhlavou  

• Plzeňský kraj převede do vlastnictví města Nýrska pozemky: p.č. 808/1, p.č. 809/1, 
p.č. 810/1 a část p.č.803  v k.ú. Bystřice nad Úhlavou a pozemky p.č. 2757/3, p.č. 
2757/5, p.č. 2757/7, p.č.  2758/3, p.č. 2758/5, p.č. 2758/6, p.č. 2759/5 a p.č. 2759/7  
v k.ú. Nýrsko  

4.7 a)    prodat pozemkovou parcelu číslo kat. 1515/5 v k.ú. Nýrsko v souladu se 
„Smlouvou o budoucí kupní smlouvě“, která je přílohou zápisu z veřejného zasedání 
Zastupitelstva města Nýrska ze dne 18.8.2014 

4.7    b) zřídit předkupní právo k pozemkové parcele číslo kat. 1515/4 v k.ú. Nýrsko v souladu 
se „Smlouvou o budoucí kupní smlouvě“, která je přílohou zápisu z veřejného 
zasedání Zastupitelstva města Nýrska ze dne 18.8.2014 
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5. Zastupitelstvo města Nýrska souhlasí s podáním projektové žádosti „Příjezdová 
komunikace k průmyslovému areálu - Nýrsko“ do Regionálního operačního programu  
NUTS II Jihozápad, Prioritní osa 1 Dostupnost center, oblast podpory 1.5 Rozvoj místních 
komunikací. 

 
6. Zastupitelstvo města Nýrska souhlasí s realizací projektu „Příjezdová komunikace 

k průmyslovému areálu - Nýrsko“, předpokládané celkové náklady jsou do výše 6 mil. Kč 
včetně DPH. 

 
7. Zastupitelstvo města Nýrska schvaluje předfinancování a spolufinancování projektu 

„Příjezdová komunikace k průmyslovému areálu - Nýrsko“: 
spolufinacování ve výši 5% z celkových nákladů 
předfinacování ve výši 100% celkových nákladů 
Finanční krytí výše uvedené částky bude provedeno v rámci rozpočtu města. 

 
Zastupitelstvo města:  

8.1 schvaluje pro rok 2015 ceny vodného ve výši 20,00 Kč/m3  
a stočného ve výši 24,00 Kč/m3 (výše stočného mimo obyvatel Staré Lhoty a Zelené 
Lhoty).  Tyto ceny jsou platné pro všechny odběratele a jsou uvedeny bez DPH. 

 
8.2 bere na vědomí cenu stočného ve Staré Lhotě a Zelené Lhotě ve výši 31,71 Kč/m3 

stanovené Dobrovolným svazkem Údolí pod Ostrým na základě podmínky poskytovatele 
dotace. Tyto ceny jsou platné pro všechny odběratele a jsou uvedeny bez DPH. 

 
8.3 schvaluje jako kompenzaci výši stočného pro uživatele kanalizačního řadu obce Stará 

Lhota a Zelená Lhota na základě uzavřené smlouvy o odběru odpadních vod částku  
5,50 Kč /m3/ nemovitost/ rok.  

 
V Nýrsku dne 16.12.2014 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bc. Soňa  H l a d í k o v á     Ing. Miloslav  R u b á š 
     místostarostka       starosta města Nýrska 

 
 


