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Zápis 

z 21. veřejného zasedání Zastupitelstva města Nýrska konaného dne 25. 09. 2014 
 v 16.00 hodin ve společenském sále Městské knihovny v Nýrsku. 

 
Přítomni: členové ZM dle presenční listiny 
Omluveni: Ing. Rubáš, p. Bechyňová, Ing. Brada 

Program 21. veřejného zasedání ZM dne 25. 09. 2014  
 

1. Zahájení. 
2. Kontrola usnesení z předchozího zasedání 
3. Projednání smlouvy o přijetí dotace z Regionálního operačního programu  NUTS II 

Jihozápad  
4. Diskuse 
5. Usnesení, případná rekapitulace usnesení 
6. Závěr 

 
 

Ad/1  
Ing. Janovský přivítal zastupitele města a přítomné občany, zahájil 21. 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. Ing. Janovský konstatoval, že je přítomna nadpoloviční 
většina členů ZM a proto je usnášení schopno ve všech bodech programu. Navrhl, aby 
hlasování bylo veřejné. Hlasování řídil Ing. Janovský. 
Hlasování (10 pro : 0 proti : 0 zdrželo se ) 
Paní Heflerová, ověřovatel zápisu z 20. veřejného zasedání členů ZM konaného dne 18.08 
2014 konstatoval, že zápis odpovídá průběhu jednání a že nebyly shledány nedostatky. Zápis 
doporučil ke schválení. Hlasování řídil Ing. Janovský. 
Zápis schválilo (10:0:0) 
Do návrhové komise pro přípravu usnesení byli navrženi a schváleni:  
        p. Šlenc (9:0:1) 
          p. Vítovec (9:0:1) 
Za ověřovatele zápisu z dnešního zasedání byli navrženi a schváleni:  
             p. Hošková (9:0:1) 
  p. Heflerová (9:0:1) 
Zapisovatelkou byla navržena a zvolena Iva Bělová (10:0:0) 
Ing. Janovský navrhl, aby diskuse k jednotlivým bodům programu probíhala ihned  
po předložení návrhu. Všechna hlasování v průběhu zasedání bude řídit Ing. Janovský. 
ZM schválilo program a způsob vedení diskuse bez připomínek (10:0:0) 
Ing. Janovský 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.  
Ad/ 2  
Mgr. Pavlík, předseda kontrolního výboru, přednesl zprávu o kontrole usnesení ZM 
z minulého zasedání konaného 18.08.2014. 
ZM bere zprávu na vědomí 

 

Ad/3  
Pan Kolář seznámil s materiálem Projednání přijetí dotace z Regionálního operačního 
programu  NUTS II Jihozápad.  
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Na 18. veřejném zasedání dne 03.03.2014 schválilo zastupitelstvo města podání žádosti  
o poskytnutí dotace z projektu „ROP NUTS II. Jihozápad, Prioritní osa 1 Dostupnost center, 
Oblast podpory 1.5, Rozvoj místních komunikací“ na vybudování místní komunikace 
v připravované zástavbě u hydroglobu s napojením na rekonstruovanou komunikaci 
v Thámově ulici. Na 20. veřejném zasedání dne 18.08.2014 pověřilo zastupitelstvo města 
starostu ve svém usnesení č. 216 k  podpisu smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace z ROP 
NUTS II. Jihozápad, což bylo dříve dostačující k uzavření smlouvy. Usnesení tohoto znění 
vzniklo, protože doslovné znění smlouvy nebylo v době projednávání k dispozici. Podle 
stávajícího stanoviska poskytovatele dotace musí konečný obsah smlouvy schválit 
zastupitelstvo. Z tohoto důvodu v příloze tohoto materiálu předkládáme smlouvu  
o podmínkách poskytnutí dotace včetně rozpočtu projektu 
 
K předloženému materiálu neměl nikdo ze ZM připomínky. Ing. Janovský vyzval členy 
návrhové komise k předložení návrhu na usnesení k tomuto bodu. Pan Vítovec a pan Šlenc 
přednesli návrhy na usnesení.  

Usnesení  20/218/2014 

(10-0-0)  

Usnesení  20/219/2014 

(10-0-0) 
 

 

Ad/4 

Diskuse  - nebyl žádný příspěvek 
 

Ad/5 
Návrhová komise předkládala návrhy usnesení k jednotlivým bodům v průběhu jednání,  
ta byla přijata a schválena. Viz zápis výše. 

 

Ad/6 
Na závěr zasedání Ing. Janovský poděkoval zastupitelům a přítomné veřejnosti za účast  
a veřejné zasedání ukončil /16,13 h/. 
 
V Nýrsku dne 26. 09. 2014 
Zapsala: Iva Bělová 
                                         
 
                                                                                              Ing. Petr Janovský 
                                                                                       místostarosta města Nýrska 
 
 
Zápis byl ověřen dne ……………………… 
 

Ověřovatelé zápisu  ………………………    
                                
                              ……………………… 
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Usnesení ze 21. veřejného zasedání Zastupitelstva města Nýrska konaného 25.09.2014 

v 16.00 hodin ve společenském sále Městské knihovny v Nýrsku. 

 
 

 
218. Zastupitelstvo města Nýrska ruší svoje rozhodnutí č. 216 ze dne 18.08.2014. 

 
219. Zastupitelstvo města Nýrska schvaluje text „Smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace 

z ROP NUTS II. Jihozápad“, včetně příloh, na projekt s názvem „Novostavba MK  
u hydroglobu a rekonstrukce Thámovy ulice v Nýrsku“, Prioritní osa: 1 - Dostupnost 
center, Oblast podpory: 1.5. - Rozvoj místních komunikací“, Registrační číslo projektu: 
CZ.1.14./1.5.00/31.03146 uzavřené mezi městem Nýrskem  a Regionální radou regionu 
soudržnosti Jihozápad, Jeronýmova 1750/21, České Budějovice a pověřuje starostu města 
k jejímu podpisu. 
 

 
 

V Nýrsku dne 26.09.2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 


