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Zápis 

z 18. veřejného zasedání Zastupitelstva města Nýrska konaného dne 03.03.2014 
 v 16.00 hodin ve společenském sále Městské knihovny v Nýrsku. 

 
Přítomni: členové ZM dle presenční listiny 
Omluveni: p. Polanský, p. Šlenc, p. Vítovec 

Mgr. Pavlík příchod 16,30 
Program 18. veřejného zasedání ZM dne 03. 03. 2014  

1. Zahájení 
2. Kontrola usnesení z předchozího zasedání. 
3. Rozpočet Dobrovolného svazku obcí Údolí pod Ostrým na rok 2014. 
4. Rozpočet Dobrovolného svazku obcí Úhlava na rok 2014, změna rozpočtu za rok 

2013. 
5. Úprava rozpočtového výhledu města do roku 2019. 
6. Vyhodnocení hospodaření FRB za rok 2013. 
7. Vyhlášení výběrového řízení na půjček z FRB na rok 2014. 
8. Vyhlášení výběrového řízení na příjemce dotace v oblasti sportu, kultury  

a zájmových organizací na rok 2014. 
9. Změna organizačního řádu MěÚ Nýrsko. 
10. Změna obecně závazné vyhlášky č.3/2012 a 3/2013. 
11. Projednání podání žádostí o poskytnutí dotací.  
12. Projednání poskytnutí dotace DDM Nýrsko. 
13. Projednání poskytnutí dotace Římskokatolické farnosti Nýrsko. 
14. Projednání výsledku hospodaření v doplňkové činnosti Města Nýrska za rok 2013. 
15. Projednání prodeje pozemků. 
16. Zpráva o bezpečnostní situaci a kriminalitě ve služebním obvodu Policie ČR obvodní 

oddělení Nýrsko za rok 2013.                   
17. Výroční zpráva Městské policie Nýrsko za rok 2013. 
18. Projednání souhlasu se způsobem spolupráce při realizaci projektu „III/19018 Nýrsko 

– Chodská ulice“ 
19. Projednání poskytnutí příspěvku na vybavení nové stomatologické ordinace. 
20. Přefinancování investičního úvěru na nákup nemovitosti – areálu pily 
21. Různé 
22. Diskuse 
23. Usnesení, případná rekapitulace usnesení. 
24. Závěr 

 
Ad/1  
Pan starosta přivítal zastupitele města a přítomné občany, zahájil 18. veřejné zasedání a ujal 
se řízení jednání. 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 (9 pro : 0 proti : 0 zdrželo se ) 
Paní Heflerová ověřovatel zápisu ze 17. veřejného zasedání členů ZM konaného dne  
09. 12. 2013 konstatoval, že zápis odpovídá průběhu jednání a že nebyly shledány nedostatky.  
Zápis doporučil ke schválení. Hlasování řídil pan starosta. 
Zápis schválilo (9:0:0) 
Do návrhové komise pro přípravu usnesení byli navrženi a schváleni:  
        p. Kolář (8:0:1) 
          Ing. Janovský (8:0:1) 
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Za ověřovatele zápisu z dnešního zasedání byli navrženi a schváleni:  
              p. Hošková  (8:0:1) 
   Ing. Svejkovský  (8:0:1) 
Zapisovatelkou byla navržena a zvolena Iva Bělová (9:0:0) 
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 (9:0:0) 
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. Vyzval zastupitele města, aby se případně k prohlášení přihlásili 
i v průběhu jednání.  
 
Ad/ 2  
Paní Hošková, členka kontrolního výboru, přednesla zprávu o kontrole usnesení ZM 
z minulého zasedání. 
ZM bere zprávu na vědomí 

 

Ad/3  
Pan starosta seznámil s materiálem Rozpočet Dobrovolného svazku obcí Údolí pod Ostrým  
na rok 2014. 
Svazek obcí hospodaří v souladu s § 39 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, podle svého rozpočtu, jehož obsahem jsou příjmy a výdaje vyplývající 
z jeho činnosti a stanov.   
Rozpočet svazku Údolí pod Ostrým byl schválen na shromáždění starostů jako vyrovnaný – 
příjmy 21 050 000,- Kč a výdaje 21 050 000,- Kč.   
 
K předloženému materiálu neměl nikdo ze ZM připomínky. Pan starosta doplnil o informace 
o průběhu stavby kanalizace a vyzval členy návrhové komise k předložení návrhu na usnesení 
k tomuto bodu. Pan Kolář přednesl návrh na usnesení.  

Usnesení  18/180/2014   

 Bere na vědomí 

 

Ad /4  
Paní Heflerová seznámila s Rozpočetem na rok 2014 a změnou rozpočtu na rok 2013 
Dobrovolného svazku obcí Úhlava. 
Svazek obcí hospodaří v souladu s § 39 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, podle svého rozpočtu, jehož obsahem jsou příjmy a výdaje vyplývající 
z jeho činnosti a stanov.  
Rozpočet svazku Úhlava na rok 2014 byl schválen na shromáždění starostů jako schodkový – 
příjmy 50 000,- Kč a výdaje 60 000,- Kč. Schodek je pokryt zůstatkem roku 2013. 
S finanční spoluúčastí Města Nýrska na činnosti Dobrovolného svazku Úhlava je počítáno 
v již schváleném rozpočtu Města Nýrska na rok 2014. 
Rozpočet svazku Úhlava na rok 2013 byl schválen na shromáždění starostů jako přebytkový – 
příjmy 100 000,- Kč a výdaje 50 000,-  Kč.  
Vzhledem k  tomu, že v  průběhu roku došlo k  nárůstu příjmů i výdajů rozpočtových 
prostředků, byla provedena úprava rozpočtu, příjmy 100 000,-  Kč a výdaje 580 600,- Kč. 
Uvedené změny rozpočtu jsou v  souladu s § 16odst.  3, písm. a) a b) zákona číslo 250/2000 
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. 
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K předloženému materiálu neměl nikdo ze ZM připomínky. Pan starosta vyzval členy 
návrhové komise k předložení návrhu na usnesení k tomuto bodu. Ing. Janovský přednesl 
návrh na usnesení.  

Usnesení  18/181/2014 

(9-0-0) 

 

Ad/ 5 
S materiálem Úprava rozpočtového výhledu na období 2012 – 2019 seznámila paní 
Heflerová. 
§ 3 zákona číslo 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů stanoví, že 
„Finanční hospodaření územních samosprávních celků se řídí jejich ročním rozpočtem  
a rozpočtovým výhledem“. Poslední úprava rozpočtového výhledu na období 2011-2018 byla 
schválena zastupitelstvem města Nýrska dne 25. 2. 2013. Jelikož od té doby došlo k mnoha 
změnám, předkládáme úpravu rozpočtového výhledu na období  2012-2019. 
 
K předloženému materiálu neměl nikdo ze ZM připomínky. Pan starosta doplnil a vyzval 
členy návrhové komise k předložení návrhu na usnesení k tomuto bodu. Pan Kolář přednesl 
návrh na usnesení.  

Usnesení  18/182/2014 

(9-0-0) 

 

Ad/ 6  
Paní Bechyňová seznámila Vyhodnocení hospodaření FRB Města Nýrska za rok 2013 
Ve smyslu Čl. VII. Bod 4 Vyhlášky Města Nýrska o vytvoření a použití účelových prostředků 
FRB na území města, předkládám zastupitelstvu města vyhodnocení hospodaření 
FRB za rok 2013: 
 
Zůstatek účtu k 1. 1. 2013                                       614.222,16  Kč 
 
Poskytnuta 1 půjčka občanům                              - 200.000,--   Kč 
 
Poplatek bance                                                      -     4.506,50  Kč 
 
Splátky poskytnutých půjček (jistina+úroky)        + 275.609,39  Kč 
 
Zůstatek účtu k 31. 12. 2013                                    685.325,05  Kč 
 
Pro letošní rok se uvažuje s poskytnutím půjček v celkové výši 300 tis. Kč.  
 
K předloženému materiálu neměl nikdo ze ZM připomínky. Pan starosta vyzval členy 
návrhové komise k předložení návrhu na usnesení k tomuto bodu. Ing. Janovský přednesl 
návrh na usnesení.  

Usnesení  18/183/2014 

(9-0-0) 

 

Ad/7 
Pan Kolář seznámil s materiálem Vyhlášení výběrového řízení na poskytnutí půjček z FRB  
na rok 2014.  
Dne 09. 12. 2013 schválilo zastupitelstvo rozpočet Města Nýrska na rok 2014. Ve schváleném 
rozpočtu výdajů je počítáno i s poskytnutím finančních prostředků na zajištění půjček z fondu 
rozvoje bydlení pro rok 2014 ve výši 300 tis. Kč. Při posuzování žádostí bude postupováno 
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v souladu se „Směrnicí města Nýrska o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu 
rozvoje bydlení na území města“, platné od 1. 2. 2010. Vlastní výběrové řízení proběhne 18. 
kalendářní týden.  
Rozhodování o poskytnutí půjčky je vyhrazeno dle § 85 písm. j) zák. č. 128/2000, o obcích, 
ve znění pozdějších změn a doplňků, zastupitelstvu města. Projednání návrhu na uzavření 
jednotlivých smluv bude na programu květnového veřejného zastupitelstva města. 
 
K předloženému materiálu neměl nikdo ze ZM připomínky. Pan starosta vyzval členy 
návrhové komise k předložení návrhu na usnesení k tomuto bodu. Pan Kolář přednesl návrh 
na usnesení.  

Usnesení  18/184/2014 

(9-0-0) 

16,30 – Mgr. Pavlík se dostavil na jednání 

 

Ad/8 
Ing. Janovský seznámil s materiálem Vyhlášení výběrového řízení na poskytnutí dotace 
sportovním, kulturním a zájmovým organizacím v roce 2014. 
Dne 09. 12. 2013 schválilo zastupitelstvo rozpočet Města Nýrska na rok 2014. Ve schváleném 
rozpočtu výdajů je počítáno i s poskytnutím dotace sportovním, kulturním a zájmovým 
organizacím ve výši 1.000.000,- Kč. Při posuzování žádostí bude postupováno v souladu 
s prováděcí směrnicí č. 22/2013 platnou od 26. 02. 2013.  
Vlastní výběrové řízení proběhne v 18. kalendářním týdnu, mimořádné dotace a granty budou 
schvalovány dle potřeby během roku. 
Rozhodování o poskytnutí dotací nad 50 tis. Kč je vyhrazeno dle § 85 písm. c) zákona číslo 
128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších změn a doplňků, zastupitelstvu města. 
Schvalování návrhu poskytnutých dotací jednotlivým sportovním, kulturním a zájmovým 
organizacím bude na programu květnového veřejného zasedání zastupitelstva města. 
 
K předloženému materiálu neměl nikdo ze ZM připomínky. Pan starosta vyzval členy 
návrhové komise k předložení návrhu na usnesení k tomuto bodu. Ing, Janovský přednesl 
návrh na usnesení.  

Usnesení  18/185/2014 

(10-0-0) 

 

Ad/9 
Mgr. Pavlík seznámil přítomné s materiálem Změna organizačního řádu MěÚ Nýrsko. 
Ve znění § 102, odst. 2), písm. j) a odst. 4) zákona č. 128/ 2000 Sb., o obcích (obecních 
zřízeních), ve znění pozdějších změn a doplňků, je v pravomoci zastupitelstva stanovit počet 
zaměstnanců obce v obecním úřadě. Z tohoto důvodu předkládáme návrh na změnu celkového 
počtu zaměstnanců MěÚ Nýrsko, a to ze 17 na 18. K navýšení zaměstnanců dojde  
na finančním odboru ze 3 na 4. K opatření se přistupuje vzhledem k předpokladu čerpání 
zvýšeného počtu dotací na připravované investiční akce. 
1 pokladna, místní poplatky, inventarizace majetku, 
1 zaměstnanec úhrada faktur, dotace,  
1 zaměstnanec vystavování faktur 
1 vedoucí odboru 
Počty zaměstnanců a jejich zařazení je stanoveno organizačním schématem, které je součástí 
„Organizačního řádu pověřeného městského úřadu v Nýrsku“. 
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K předloženému materiálu neměl nikdo ze ZM připomínky. Pan starosta vyzval členy 
návrhové komise k předložení návrhu na usnesení k tomuto bodu. Pan Kolář přednesl návrh 
na usnesení.  

Usnesení  18/186/2014 

(10-0-0) 

 

Ad/10 
Mgr. Janoušek seznámil s materiálem Změna obecně závazné vyhlášky č.3/2012 a 3/2013. 
 Zastupitelstvo města přijalo dne 10. 12. 2012 OZV č.3/2012, která řeší místní poplatek  
za likvidaci odpadů. Po ročních zkušenostech byla zastupiteli upřesněna změnovou vyhláškou 
dne 9. 12. 2013. Na základě nadřízených orgánů dochází k drobným úpravám textu.“ 
Mgr. Janoušek přednesl návrh těchto úprav v textu, které nemění zásadně obsah původní 
vyhlášky, ale reagují na metodické doporučení MV ČR, odboru kontroly a dozoru. 
 
K předloženému materiálu neměl nikdo ze ZM připomínky. Pan starosta vyzval členy 
návrhové komise k předložení návrhu na usnesení k tomuto bodu. Ing. Janovský přednesl 
návrh na usnesení.  

Usnesení  18/187/2014 

(10-0-0) 

 

Ad/11 
Ing. Brada seznámil s materiálem Projednání podání žádostí o poskytnutí dotací.  
 
Žádost č. 1 
Na poradě starosty byli zastupitelé seznámeni s postupem prací při přípravě nových 
stavebních parcel v části města u hydroglobu. Vzhledem k tomu, že jsou již vybudovány 
inženýrské sítě a byl zahájen prodej těchto stavebních parcel, je potřeba vybudovat 
přístupovou komunikaci z Klostermannovy ulice s jejím napojením na Thámovu ulici, která 
bude v této etapě také dokončena.   
 
Žádost č. 2 
Další akcí je oprava průtahu městem Nýrskem – náměstí, křižovatka ulice Práce a Prap. Veitla 
před mostem a poslední část Klatovské ulice včetně chodníku, což jsou akce, které jsou již 
delší dobu potřeba realizovat. 
 
Na výstavbu obou akcí 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 15 % celkových nákladů. Finanční krytí bude zajištěno z rozpočtu města. 
 
K předloženému materiálu neměl nikdo ze ZM připomínky. Pan starosta doplnil o informace 
o stavu příprav žádostí a vyzval členy návrhové komise k předložení návrhu na usnesení 
k tomuto bodu. Pan Kolář přednesl návrh na usnesení.  

Usnesení  18/188/2014 

(10-0-0) 

Usnesení  18/189/2014 

(10-0-0) 
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Ad/12 
Ing. Svejkovský seznámil s materiálem Poskytnutí dotace DDM Nýrsko. Paní Hošková 
oznámila, že z důvodu možného střetu zájmů se vzdává hlasování. 
Ve schváleném rozpočtu neinvestičních výdajů je počítáno i s poskytnutím dotace Domu dětí 
a mládeže Nýrsko ve výši 120 tis. Kč.  
Dotace je určena na nákup materiálu a služeb spojených se zabezpečením provozu zařízení 
a podléhá ročnímu vyúčtování. 
Rozhodování o poskytnutí dotací nad 50 tis. Kč je vyhrazeno dle § 85, písm. c) zákona číslo 
128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších změn a doplňků, zastupitelstvu města.  
 
K předloženému materiálu neměl nikdo ze ZM připomínky. Pan starosta doplnil a vyzval 
členy návrhové komise k předložení návrhu na usnesení k tomuto bodu. Ing. Janovský 
přednesl návrh na usnesení.  

Usnesení  18/190/2014 

(9-0-0) 

 

Ad/13 
Paní Bechyňová seznámila s materiálem Poskytnutí dotace Římskokatolické farnosti Nýrsko 
Na poradě starosty byli zastupitelé informováni o jednání pana starosty s panem Mgr.  
R. Potegou, administrátorem nýrské farnosti ohledně možné pomoci při opravě střechy 
nýrského kostela. Na základě nabídky je cena za provedenou opravu stanovena na 66 tis. Kč 
včetně DPH. Zastupitelé na této poradě vyjádřili předběžný souhlas s poskytnutím dotace  
ve výši 66 tisíc Kč na provedení opravy střechy kostela sv. Tomáše v Nýrsku. 
Rozhodování o poskytnutí dotací nad 50 tis. Kč je vyhrazeno dle § 85, písm. c) zákona číslo 
128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších změn a doplňků, zastupitelstvu města.  
 
K předloženému materiálu neměl nikdo ze ZM připomínky. Pan starosta podal vysvětlení  
ke vzniku závad na krytině a vyzval členy návrhové komise k předložení návrhu na usnesení 
k tomuto bodu. Pan Kolář přednesl návrh na usnesení.  

Usnesení  18/191/2014 

(10-0-0) 

 

Ad/14 
S materiálem Výsledek hospodaření v hospodářské činnosti – byty za rok 2013 seznámil pan 
starosta. 
V roce 2013 skončilo hospodaření v hospodářské činnosti s byty města Nýrska se ziskem  
ve výši 4 556 787,83 Kč. 

Výnosy byly v tomto členění  10 039 324,00 Kč tržby, nájemné z bytů a nebytových prostor 

  341 158,28 Kč tržby, nájemné z garáží a parkovacích ploch 

  123 779,00 Kč smluvní pokuty – za pozdní úhradu nájemného 

  25 537,42 Kč ostatní příjmy – úroky, poj.plnění, WC 

CELKEM    10 529 798,70 Kč   

Náklady byly v tomto členění     334 232,01 Kč spotřeba materiálu, zařizovací předměty 

  410 260,97 Kč spotřeba energie za neobsazené prostory 

  3 693 897,40 Kč opravy a udržování 

    (př. Vodoinstalace 238 - 236 457,82 Kč 

    opravy v 326 - 444 106,44 Kč 

    vodoinstalace 447 - 273 566,60 Kč 

    vodoinstalace 774-775 - 108 196,60 Kč 
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    nátěry střech 816-819 - 187 650 Kč 

    okna 848 - 928 459,40 Kč 

    nátěr střechy a okapů 848 - 77 220,20 Kč) 

  1 067 852,35 Kč 

ostatní služby – př.odměna správci, právní   

služby 

  326 358,00 Kč odpis pohledávky 

  13 096,80 Kč ostatní finanční náklady –bank.popl. 

  127 313,34 Kč platba do FO 41,161,225 

CELKEM      5 973 010,87 Kč   

 
K předloženému materiálu neměl nikdo ze ZM připomínky. Pan starosta vyzval členy 
návrhové komise k předložení návrhu na usnesení k tomuto bodu. Ing. Janovský přednesl 
návrh na usnesení.  

Usnesení  18/192/2014 

(10-0-0) 

 

Ad/15 
Projednání nákupu a prodeje pozemků – s materiálem seznámil Mgr. Janoušek: 
1. Elektrárna Bystřice s.r.o., se sídlem Strážov 326, 340 21 Janovice nad Úhlavou žádá  
o odkoupení dvou částí p.p.č. 519/1 v k.ú. Bystřice nad Úhlavou o celkové výměře 82 m2. 
Tyto pozemky se nachází pod stavbou betonového tělesa jezu, který je ve vlastnictví 
společnosti. V roce 2013 společnost provedla opravu a sanaci jezu a při následném zaměření 
stavby bylo zjištěno, že stavba už z minulosti zasahuje do pozemku ve vlastnictví Města 
Nýrska. Dle snímku z geometrického plánu se jedná o nově parcely číslo st. 174/3 a 174/2 
v k.ú. Bystřice nad Úhlavou. 
Pokud prodej, tak cena dle směrnice činí: - 130,- Kč/m2  
 
2. Vlastní návrh:  
V rámci výstavby kanalizace v Zelené Lhotě se zjistilo, že část komunikace směrem na Prenet 
nad železničním přejezdem je ve vlastnictví MS Nýrsko, LL Nýrsko, EP Nýrsko, KK a DŠ.  
Výstavbou této komunikace v roce 1950 byla rozdělena zahrada více vlastníků, byl vyhotoven 
geometrický plán, ale směna nebyla provedena. Proto pozemek pod komunikací je ve 
vlastnictví výše uvedených vlastníků a naopak část jejich zahrady - bývalá komunikace - je ve 
vlastnictví města Nýrska. Proto navrhujeme směnu pozemků dle skutečnosti: 
do vlastnictví Města: část  p.č. 1195/1  ve zjednodušené evidenci původ PK o výměře cca 
168 m2 (přesnou výměru určí nový geom. plán)   
do vlastnictví rod. L: - pozemek ve zjednodušené evidenci původ PK p.č. 1225 o výměře cca 
90 m2 (přesnou výměru určí nový geom. plán) 
p.p.č. 1225/2 o výměře 46 m2 
p.p.č. 1260/9 o výměře 120 m2 
p.p.č. 1260/8 o výměře 137 m2 
vše v k.ú. Zelená Lhota. 
Vzhledem k malé a zhruba stejné hodnotě pozemků navrhujeme směnu bez finanční náhrady 
s tím, že náklady spojené s převodem uhradí Město Nýrsko.  
 
K předloženému materiálu neměl nikdo ze ZM připomínky. Pan starosta doplnil a vyzval 
členy návrhové komise k předložení návrhu na usnesení k tomuto bodu. Pan Kolář přednesl 
návrh na usnesení.  

Usnesení  18/193./1/2014 

(10-0-0) 
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Usnesení  18/193./2/2014 

(10-0-0) 

 

Ad/16 
Se zprávou o bezpečnostní situaci a kriminalitě ve služebním obvodu Policie ČR obvodní 
oddělení Nýrsko v roce 2013 seznámil Mgr. Janoušek. 
Vedení Policie ČR, obvodní oddělení Nýrsko předložilo k seznámení materiál, který hodnotí 
bezpečnostní situaci v územním obvodu města Nýrska, ale i v dalších územně správních 
celcích zahrnutých do jejich obvodu. V celém okrese Klatovy došlo k nárůstu trestné činnosti 
o 141, celkem tedy 1755 trestných činů, objasněnost je 61,9 %. Ve služebním obvodu Policie 
ČR Obvodní oddělení Nýrsko bylo spácháno 140 trestných činů, což je o 33 skutků méně než 
v roce 2012, objasněnost je 68,6 %.  
Stále nejvíce převládá majetková trestná činnost, kdy se jedná zejména o krádeže vloupáním 
do rekreačních objektů, osobních vozidel, sklepů, kanceláří, krádeže kol apod.  
Ve služebním obvodu bylo spácháno 15 násilných trestných činů, z tohoto počtu nebyl jeden 
případ objasněn. 
Došlo k 41 dopravním nehodám, 1 osoba byla usmrcena a 1 těžce zraněna, škoda na majetku 
byla vyčíslena na částku 7.333.320,- Kč. 
Přínosem v roce 2013 bylo využívání městského kamerového dohledového systému, díky 
jemuž bylo realizováno 45 přestupků proti veřejnému pořádku, majetku a porušování 
vyhlášek města. Dále byl kamerový systém využit i při krádeži auta, jízdních kol, při 
zjišťování pachatelů dopravních nehod a k typování pachatelů trestné činnosti 
 
K předloženému materiálu neměl nikdo ze ZM připomínky. Pan starosta vyzval členy 
návrhové komise k předložení návrhu na usnesení k tomuto bodu. Ing. Janovský přednesl 
návrh na usnesení.  

Usnesení  18/194/2014 

Bere na vědomí 

 

Ad/17 
Mgr. Janoušek seznámil s Výroční zpráva Městské policie Nýrsko za rok 2013 
Během roku 2013 bylo Městskou policií Nýrsko zaznamenáno celkem 508 případů 
protiprávního jednání a bylo vybráno 2200,- Kč v blokovém řízení. 

Přestupky proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu 

0 trestný čin 
284 přestupků 
13 případů bylo nutno řešit blokovou pokutou 
Největší podíl z toho počtu má parkování řidičů v zákazu stání a jízda cyklistů v protisměru 
v ulici Prap. Veitla + parkování v protisměru v ulici Jiráskova. 

 

Veřejný pořádek 
1 trestné činy 
224 přestupků 
7 případů bylo nutno řešit blokovou pokutou 
Největší podíl z toho počtu má nedodržování obecně závazných vyhlášek Města Nýrsko  
a znečišťování veřejného prostranství. 
 

 

Odchyty psů 
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Za rok 2013 došlo k několikanásobným odchytům psů, kdy bylo následně spolupracováno  
s útulky Bobík a Útulkem Klatovy, kde psi byli umístěni. Následně bylo prováděno ze strany 
městské policie šetření k majiteli a v případě nalezení, celá věc byla řešena. Také bylo několik 
psů předáno ve spolupráci s klatovským útulkem do jejich držení, kdy se podařilo v krátkém 
čase tyto psy udat novým majitelům. 
Spolupráce 
Městská policie také několikráte asistovala PČR OO Nýrsko u případů, kdy byla hlídka PČR 
zaneprázdněna, nebo bylo potřeba více sil na místě. Příkladem může být případ Nýrského 
posvícení, kdy byla PČR přivolána k šarvátce stánkařů a vzhledem k tomu, že neměli 
dostatečný počet lidí k zajištění posvícení, požádali městskou policii o asistenci na místě, aby 
mohlo dojít ke zklidnění situace. 
Preventivní činnost 
Díky místní znalosti vytipována problémová místa, kde je zvýšen dohled strážníků, aby 
nedocházelo k protiprávnímu jednání, což se také nakonec ukázalo jako velmi užitečné, 
jelikož na těchto problémových místech, jako jsou například večerky, podchod a okolí 
bývalého zdravotního střediska, okolí garáží v ul. Práce a přilehlé zeleni, autobusové nádraží, 
hřiště školy v ul. Komenského se situace zklidnila. 
Dále je využíván kamerový systém města, kdy s jeho pomocí je možno dodatečně odhalovat 
přestupky z různých částí města, které jsou následně oznamovány příslušným orgánům. 
 
K předloženému materiálu neměl nikdo ze ZM připomínky. Pan starosta využil přítomnosti 
velitele Městské policie Nýrsko a vytknul mu laxní přístup k odhalování přestupků s tím, že 
problémy jsou řešeny až na upozornění pana starosty či zastupitelů. Pan starosta požádal MěP 
aby byla ve své práci aktivnější a v řešení ráznější. Po té vyzval členy návrhové komise 
k předložení návrhu na usnesení k tomuto bodu. Pan Kolář přednesl návrh na usnesení.  

Usnesení  18/195/2014 

Bere na vědomí 
 
Ad/18   
S materiálem Projednání souhlasu se způsobem spolupráce při realizaci projektu „III/19018 
Nýrsko – Chodská ulice“ seznámil p. Junek. 
V předcházejících letech věnovalo město značnou pozornost přípravě na nutnou opravu 
Chodské ulice, která je v majetku Plzeňského kraje. Město nechalo vypracovat projektovou 
dokumentaci včetně vypořádání majetkových vztahů k dotčeným pozemkům a vše předala 
vlastníkovi komunikace. V případě získání dotace bude Plzeňským krajem zahájena 
rekonstrukce Chodské ulice a oprava ulice Petra Bezruče. S dokončením celé akce se počítá 
do 30. 6. 2015. Žádost o dotaci bude podávat správce komunikace. K podání žádosti potřebuje 
souhlasné stanovisko zastupitelstva města s realizací projektu a s finanční spoluúčastí města 
na vybudování chodníků, veřejného osvětlení, rozvodů vody, části kanalizace a plynu. 
 
K předloženému materiálu neměl nikdo ze ZM připomínky. Pan starosta doplnil a vyzval 
členy návrhové komise k předložení návrhu na usnesení k tomuto bodu. Ing. Janovský 
přednesl návrh na usnesení.  

Usnesení  18/196/2014 

(10-0-0) 

 

Ad/19   
S matriálem Projednání poskytnutí příspěvku na vybavení nové stomatologické ordinace 
seznámila p. Heflerová. Ing. Brada oznámil, že z důvodu možného střetu zájmů se vzdává 
hlasování. 
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Na základě informace MUDr. Nového končí jejich stomatologická ordinace v Nýrsku        
k 31. 3. 2014. Dalším jednáním bylo dohodnuto, že část pacientů by mohla na základě 
souhlasu zdravotních pojišťoven přijmout stávající stomatologická ordinace a rozšířit svoji 
zdravotnickou činnost ve volných prostorách zdravotního střediska. Přijetí pacientů je možné 
pouze za předpokladu, že vznikne nová ordinace a bude zajištěno i personální obsazení 
odborným lékařem. Do vnitřního vybavení ordinace je potřeba investovat značné finanční 
prostředky. Po dohodě s provozovatelem navrhujeme poskytnout příspěvek ve výši 500 tis. 
Kč na vnitřní vybavení nové stomatologické ordinace v prostorách zdravotního střediska 
v ulici Petra Bezruče Nýrsko.  
 
K předloženému materiálu neměl nikdo ze ZM připomínky. Pan starosta požádal o upřesnění 
příjemce příspěvku v usnesení a vyzval členy návrhové komise k předložení návrhu  
na usnesení k tomuto bodu. Pan Kolář přednesl návrh na usnesení.  

Usnesení  18/197/2014 

(9-0-0) 
 
Ad/20   
S přefinancováním investičního úvěru na nákup nemovitosti – areálu pily seznámil Ing. 
Brada. 
V roce 2012 nám byl poskytnut investiční úvěr bankou Volksbank CZ (nyní Sberbank)  
na nákup nemovitosti – areálu pily ve výši 30 milionů korun na dobu splácení 10 let. 
Vzhledem k možnosti přefinancování, kdy dojde k úspoře finančních prostředků, jsme  
na základě úvěrové smlouvy požádali o udělení souhlasu k předčasnému splacení úvěru. Výše 
úvěru   k 1. 5. 2014 činí 24.000.000,- Kč. Poskytovatel bude vybrán na základě poptávkového 
řízení. Přijetí nového úvěru nebude mít negativní vliv na výši dluhové služby města. 
Finanční výbor doporučuje přefinancovat uvedený úvěr.  
 
K předloženému materiálu neměl nikdo ze ZM připomínky. Pan starosta a vyzval členy 
návrhové komise k předložení návrhu na usnesení k tomuto bodu. Ing. Janovský přednesl 
návrh na usnesení.  

Usnesení  18/198/2014 

(10-0-0) 
 
Ad/21 

Různé 

 

Ad/22 

Diskuse   
� pan Průša, Hodousice – otevřel diskusi o zprávě o MěP a využití kamerového systému  

ve městě. 
 

     -  odpověděl pan starosta – podal vysvětlení k jedné z částí vyjádření k výroční zprávě  
a podal informace ke kamerovému systému 
       
� p. Karlovská, DDM – poděkování za spolupráci s městem 
 
� p. Irlbek, Nýrsko – upozornil na nebezpečnou situaci a chování rodičů – řidičů – ráno 

kolem 8,00 před ZŠ v Komenského ul čp. 388, dotazoval se, proč zde nehlídkuje MěP, jak 
to bývá běžné v jiných městech. Navrhl, zda by nebylo vhodné zavést regulaci parkování 
naproti škole. 
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    - odpověděl pan starosta, s tím že panu Tenkovi – veliteli MěP – uložil úkol tuto službu 
zajistit, stejně tak jako další hlídkování u přechodů pro chodce spojených s docházkovou 
trasou školáků na oběd. Přesto i on sám může potvrdit, že toto nařízení není vždy plněno. 
V regulaci parkování nevidí vhodné řešení, upozornil na nevyužívané parkoviště na rohu ZŠ 
v Komenského ul., kde mají možnost parkovat rodiče, přivážející děti do školy. 
  
Ad/23 
Návrhová komise předkládala návrhy usnesení k jednotlivým bodům v průběhu jednání,  
ta byla přijata a schválena. Viz zápis výše. 

 

Ad/24 
Na závěr zasedání pan starosta poděkoval zastupitelům a přítomné veřejnosti za účast  
a veřejné zasedání ukončil /17,46 h/. 
 
V Nýrsku dne 04. 03. 2014 
Zapsala: Iva Bělová 
                                          
 
 
 
 
                                                                                              Ing. Miloslav R u b á š 
                                                                                               starosta města Nýrska 
 
 
Zápis byl ověřen dne ……………………… 
 

Ověřovatelé zápisu  ………………………    
                                    
                              ……………………… 



 1 
 

Usnesení ze 18. veřejného zasedání Zastupitelstva města Nýrska konaného 03.03.204 

v 16.00 hodin ve společenském sále Městské knihovny v Nýrsku. 

 
 
 

180. Zastupitelstvo města Nýrska bere na vědomí rozpočet Dobrovolného svazku obcí Údolí pod 
Ostrým na rok 2014. 

 
181. Zastupitelstvo města Nýrska bere na vědomí rozpočet na rok 2014 a změnu rozpočtu na rok 

2013 Dobrovolného svazku obcí Úhlava. 
 

182. Zastupitelstvo města Nýrska schvaluje dle § 84, odst. 2., písm. b) zákona číslo 128/2000 
Sb., o obcích, ve znění pozdějších změn a doplňků, úpravu rozpočtového výhledu Města 
Nýrska na roky 2012-2019. 

 
183. Zastupitelstvo města Nýrska schvaluje hospodaření FRB za rok 2013. 

 
184. Zastupitelstvo města Nýrska vyhlašuje výběrové řízení na poskytnutí půjček z fondu 

rozvoje bydlení na 18. kalendářní týden.  
 

185. Zastupitelstvo města Nýrska vyhlašuje výběrové řízení na poskytnutí dotace sportovním, 
kulturním a zájmovým organizacím pro rok 2014 na 18. kalendářní týden.  

 
186. Zastupitelstvo města Nýrska stanovilo na základě § 102, odst. 2), písm. j) a odst. 4) zákona 

č. 128/ 2000 Sb., o obcích (obecních zřízeních), ve znění pozdějších změn a doplňků 
celkový počet pracovníků MěÚ Nýrsko na 18 s platností od 1.4.2014. 

 
187. 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  obecně závaznou vyhlášku č. 1/2014, o místním 
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání  
a odstraňování komunálního odpadu. 

 
188.  Zastupitelstvo města Nýrska souhlasí: 

1. s podáním projektové žádosti „Novostavba místní komunikace u hydroglobu a rekonstrukce 
Thámovy ulice v Nýrsku“ do Regionálního operačního programu  NUTS II Jihozápad, 
Prioritní osa 1 Dostupnost center, oblast podpory 1.5 Rozvoj místních komunikací. 

2. s realizací projektu „Novostavba místní komunikace u hydroglobu a rekonstrukce 
Thámovy ulice v Nýrsku“, předpokládané celkové náklady jsou do výše 15 mil. Kč 
včetně DPH. 

3. schvaluje předfinancování a spolufinancování projektu „Novostavba místní 
komunikace u hydroglobu a rekonstrukce Thámovy ulice v Nýrsku“: 

a. spolufinacování ve výši 15% z celkových nákladů 

b. předfinacování ve výši 100% celkových nákladů 

Finanční krytí výše uvedené částky bude provedeno v rámci rozpočtu města. 

 

 



 2 
 

189.   Zastupitelstvo města Nýrska souhlasí: 
 

1. s podáním projektové žádosti „Průtah města Nýrska (místní komunikace) a Klatovská 
ulice (SO – 04)“ do Regionálního operačního programu  NUTS II Jihozápad, Prioritní 
osa 1 Dostupnost center, oblast podpory 1.5 Rozvoj místních komunikací. 

2. s realizací projektu „Průtah města Nýrska (místní komunikace) a Klatovská ulice (SO 
– 04)“, předpokládané celkové náklady jsou do výše 17,2 mil. Kč včetně DPH. 

3. schvaluje předfinancování a spolufinancování projektu „Průtah města Nýrska (místní 
komunikace) a Klatovská ulice (SO – 04)“: 

a. spolufinacování ve výši 15% z celkových nákladů 

b. předfinacování ve výši 100% celkových nákladů 

Finanční krytí výše uvedené částky bude provedeno v rámci rozpočtu města. 

190. Zastupitelstvo města Nýrska rozhodlo dle § 85, písm. c) zákona č. 128/2000 Sb.,  
o obcích, ve znění pozdějších změn a doplňků, o poskytnutí dotace Domu dětí a mládeže 
v Nýrsku ve výši 120.000,-  Kč. 

 
191. Zastupitelstvo města Nýrska rozhodlo dle § 85, písm. c) zákona č. 128/2000 Sb.,  

o obcích, ve znění pozdějších změn a doplňků, o poskytnutí dotace ve výši 66 tisíc Kč 
Římskokatolické farnosti Nýrsko na opravu střechy kostela sv. Tomáše v Nýrsku. 

 
192. Zastupitelstvo města Nýrska souhlasí s převodem části zlepšeného hospodářského výsledku 

z hospodářské činnosti za rok 2013 ve výši 3,5 mil. Kč na účet města Nýrska v termínu do 
31.3.2014. 

 
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: 

 
193./1 Prodat část pozemkové parcely číslo kat. 519/1 v k.ú. Bystřice nad Úhlavou o výměře 82 

m2 za cenu 130,- Kč/m2 
 

193./2 Směnit pozemky mezi Městem Nýrsko na straně jedné a MS, LL, EP, KK a D Š na straně 
druhé: 

- do vlastnictví Města Nýrska část p.č. 1195/1 původ PK  
- do vlastnictví MS, LL, EP, KK a DS:  - p.č.1225 původ PK, p.p.č.1225/2, p.p.č. 

1260/9, p.p.č. 1260/8, vše v k.ú. Zelená Lhota s tím, že směna bude provedena bez 
finanční náhrady a Město Nýrsko uhradí veškeré náklady spojené s převodem 
pozemků včetně uhrazení daně z převodu pozemků. 

 
194. Zastupitelstvo města Nýrska bere na vědomí zprávu o bezpečnostní situaci a kriminalitě  

ve služebním obvodu Policie ČR Obvodní oddělení Nýrsko v roce 2013. 
 
195. Zastupitelstvo města Nýrska bere na vědomí zprávu o činnosti Městské policie Nýrsko  

za rok 2013. 
 
 
 
 
 
 



 3 
 

196. Zastupitelstvo města Nýrska: 
1. souhlasí s realizací projektu „III/19018 Nýrsko – Chodská ulice“ financovaného 

z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad, rozpočtu Plzeňského kraje 
nebo jiného dotačního titulu. 

2. se zavazuje, že město bude mít zajištěno finanční prostředky na realizaci té části 
projektu, kterou zabezpečuje v rámci své činnosti. 

3. ukládá starostovi města podepsat Dohodu o partnerství k projektu „III/19018 Nýrsko – 
Chodská ulice“. 

 
197. Zastupitelstvo města Nýrska rozhodlo dle § 85 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb.,  

o obcích (obecních zřízeních), ve znění pozdějších změn a doplňků, o poskytnutí finančního 
příspěvku ve výši 500 tis. Kč na vybudování stomatologické ordinace  
v prostorách zdravotního střediska v ulici Petra Bezruče stávajícímu poskytovateli 
stomatologické péče, MUDr. Aleně Opluštilové.  

 
198. Zastupitelstvo města Nýrska, na základě doporučení finančního výboru, rozhodlo dle § 85, 

písm. j) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších změn a doplňků,  
o  přefinancování  investičního úvěru ve výši 24.000.000,- Kč. 

 
 
V Nýrsku dne 04.03.2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Ing. Petr  J a n o v s k ý    Ing. Miloslav R u b á š 
                   místostarosta     starosta města Nýrska 
 
 
 
 
 

 


