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Zápis 

z 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města Nýrska konaného dne 14. 12. 2015 

 v 16.00 hodin ve společenském sále Městské knihovny v Nýrsku. 

 

Přítomni: členové ZM dle presenční listiny 

Omluveni: Mgr. Bunda 

Program 7. veřejného zasedání ZM dne 14. 12. 2015  

 

1. Zahájení 

2. Kontrola usnesení z předchozího zasedání 

3. Projednání úpravy rozpočtu města Nýrska na rok 2015 

4. Rozpočet na rok 2016 

5. Projednání obecně závazné vyhlášky č.3/2015 k zabezpečení místních záležitostí 

veřejného pořádku 

6. Projednání obecně závazné vyhlášky č.4/2015 o místním poplatku za likvidaci 

komunálních odpadů 

7. Projednání nákupu a prodeje pozemků včetně podmínek prodeje 

8. Projednání ceny tepla a TUV na rok 2016 

9. Projednání ceny vodného a stočného na rok 2016 

10. Projednání změn názvu ulic 

11. Různé 

a. schválení přijetí dotace 

12. Diskuze 

13. Usnesení, případná rekapitulace usnesení 

14. Závěr  

 

 

Ad/1  

Pan starosta přivítal zastupitele města a přítomné občany, zahájil 7. veřejné zasedání a ujal se 

řízení jednání. Veřejné zasedání 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 (12 pro: 0 proti: 0 zdrželo se) 

Mgr. Pavlík, ověřovatel zápisu z 6. veřejného zasedání členů ZM konaného dne  

19. 10. 2015, konstatoval, že zápis odpovídá průběhu jednání a že nebyly shledány 

nedostatky. Zápis doporučil ke schválení. Hlasování řídil pan starosta. 

Zápis schválilo (12:0:0) 

Do návrhové komise pro přípravu usnesení byli navrženi a schváleni:  

         p. Šťasta (11:0:1) 

           Ing. Irlbeková  (11:0:1) 

Za ověřovatele zápisu z dnešního zasedání byli navrženi a schváleni:  

              p. Kolář (11:0:1) 

     p. Stránský (11:0:1) 

Zapisovatelkou byla navržena a zvolena Iva Bělová (12:0:0) 

 

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 (12:0:0) 
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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, aby se přihlásili  

k prohlášení o střetu zájmů i během jednání.  

 

Ad/ 2  

Mgr. Pavlík, předseda kontrolního výboru, přednesl zprávu o kontrole usnesení ZM 

z minulého zasedání konaného 19. 10. 2015. 

ZM bere zprávu na vědomí 

 

Ad/3  

Paní Heflerová seznámila s materiálem Změna rozpočtu města na rok 2015. 

Zastupitelstvo města Nýrska schválilo na veřejném zasedání dne 15. 12. 2014 rozpočet na rok 

2015, příjmy ve výši 103.841.000,-- Kč, výdaje ve výši 82 878 000,- Kč. Financování ve výši 

-19 670 000,-- 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. 12.2015 je navržen v této výši: příjmy 108.842.696,89 Kč 

a výdaje 89.560.930,52 Kč, financování je  -19.936.070,-- Kč.  Podrobnější údaje o změnách 

rozpočtu jsou uvedeny v příloze k tomuto materiálu. Na straně příjmů se jedná zejména o 

dorovnání daňových příjmů dle předpokládané skutečnosti. Na straně výdajů se jedná 

zejména o navýšení příspěvku Technickým službám Nýrsko a dorovnání výdajů dle 

předpokladu k 31. 12. 2015.  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 doplnil a vyzval 

členy návrhové komise k předložení návrhu na usnesení k tomuto bodu. P. Šťasta přednesl 

návrh na usnesení.  

Usnesení  7/52/2015 

(12-0-0) 

  

Ad /4  
Bc. Hladíková seznámila s Návrhem rozpočtu na rok 2016. 

Daňové příjmy jsou ponechány ve výši předpokládané skutečnosti roku 2015. Vzhledem 

k předpokládanému růstu ekonomiky by se minimálně v této výši, tj. 66 mil. Kč měly daňové 

příjmy naplnit. Běžné výdaje jsou mírně navýšeny oproti roku 2015, zejména se zde počítá se 

zřízením nové příspěvkové organizace (výdaje jsou prozatím kalkulovány v příspěvku TS). 

Ze zbylého provozního přebytku budou hrazeny splátky úvěrů a realizovány investice podle 

plánovaných akcí na rok 2016.  

Rozpočet města Nýrska je navržen jako přebytkový, rozpočet příjmů činí 87.730.000,-- Kč, 

rozpočet výdajů 84.831.000,-- Kč. Financování je ve výši  -11.441.000,-- Kč. Výše 

financování jsou předpokládané splátky úvěru v roce 2016. 

Vzhledem k tomu, že během roku dochází k upřesnění některých příjmů a výdajů, bude nutné 

provést v průběhu roku rozpočtové opatření - tj. úpravu rozpočtu. 

         

K předloženému materiálu neměl nikdo ze ZM připomínky Pan starosta informaci doplnil a 

vyzval členy návrhové komise k předložení návrhu na usnesení k tomuto bodu. Ing. Irlbeková 

přednesla návrh na usnesení.  
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Usnesení  7/53/2015 

(12-0-0) 

 

Ad/ 5 

Pan Kolář seznámil s návrhem Obecně závazné vyhlášky č.3/2015 k zabezpečení místních 

záležitostí veřejného pořádku města Nýrska.  

Zastupitelé města na svém 8. veřejném zasedání dne 2. 4. 2012 vydali OZV č. 2/2012 

k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku města Nýrska. Tato vyhláška byla 

novelizována její změnou OZV č. 2/2013. Během roku 2015, na základě poznatků i ze strany 

MěP Nýrsko, vyvstala potřeba přijmout podmínky pro konání veřejnosti přístupných 

sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav a diskoték.  Touto záležitost 

projednávali zastupitelé i na poradě starosty. Na základě těchto jednání vznikl požadavek 

doplnit obecně závaznou k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku o další 

ustanovení, která by napomohla k zlepšení pořádku ve městě, zejména v dodržování nočního 

klidu. 

Jednalo by se o další změnu původní OZV z roku 2012, proto je výhodnějším řešením dvě 

předcházející OZV zrušit a vydat zcela novou vyhlášku s platností od 01. 01.2016.  

Výše popsané návrhy na změny se dotýkají: 

 

doplnění článku 2 Vymezení pojmů stanovení definice bálu, plesu 

(3) Plesem a bálem se pro tyto účely rozumí konání společenské události obvykle slavnostní 

povahy, která je spojena se společenským tancem. Vzhledem k slavnostní povaze události 

je nutné, aby lidé na plese byli oděni ve vhodném společenském oděvu (společenské šaty, 

plesové šaty). 

 

 článku 4 Omezení činností, kde je stanovena jedna z možností porušení nočního klidu: 

(2) Za porušení zákonem stanoveného nočního klidu bude považován např. hlasitý hovor, 

hudba živá i reprodukovaná a další obdobné projevy, které budou jasně slyšitelné 

mimo přilehlý sousední pozemek, případně na vzdálenost větší než 30 m. 

 

nového článku 7 Podmínky pro konání veřejnosti přístupných sportovních a kulturních 

podniků, včetně tanečních zábav a diskoték 

 
(1) Veřejnosti přístupné kulturní podniky, včetně tanečních zábav a diskoték (dále jen 

„akce“) pořádané ve vnitřních uzavřených prostorách budovy lze provozovat:  

a) v pátek, v sobotu a ve dnech předcházejících státem uznanému svátku v době 

od 8:00 hodin o 24:00 hodin, 

b) v ostatní dny v době od 8:00 hodin do 22:00 hodin. 

 

(2) Veřejnosti přístupné plesy a bály pořádané v uzavřených prostorách budovy lze 

provozovat: 

a) v pátek, v sobotu a ve dnech předcházejících státem uznanému svátku v době od 8:00 

hodin do 04:00 hodin následujícího dne, 

 

(3) Reprodukci živé i neživé hudby v restauračních a jim podobných zařízeních lze 

provozovat:  

a) v pátek, v sobotu a ve dnech předcházejících státem uznanému svátku v době od 8:00 

hodin do 23:00 hodin,  

b) v ostatní dny v době od 8:00 hodin do 22:00 hodin. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Slavnost
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ud%C3%A1lost
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Spole%C4%8Densk%C3%BD_od%C4%9Bv&action=edit&redlink=1
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(4) Akce pořádané mimo vnitřní uzavřené prostory budov lze provozovat:  

a) v pátek, v sobotu a ve dnech předcházejících státem uznanému svátku v době 

od 8:00 hodin do 23:00 hodin,  

b) v ostatní dny v době od 8:00 hodin do 22:00 hodin. 

Ostatní úpravy ve struktuře a členění vyhlášky jsou provedeny na základě metodického 

doporučení Odboru kontroly a dozoru Ministerstva vnitra ČR 

 

V průběhu jednání vyzval pan starosta zastupitele, aby podávali pozměňovací návrhy k 

jednotlivým bodům s výsledkem: 

  Čl. 7 odst. 1a) návrh pana Stránského:  od 8,00 do 01,00 – pro 8 hlasů 

          odst. 3a) návrh pana Stránského:  od 8,00 do 01,00 – neprošel  

                           návrh Bc. Hladíkové : od 8,00 do 24,00 - pro 8 hlasů 

          odst. 4a) návrh Ing. Irlbekové: do 01,00 – pro 7 hlasů 

                           návrh Bc. Hladíkové do 24,00 – neprošel 

Ing. Janovský měl připomínku k Čl. 4 odst. 2) s vymezením vzdálenosti slyšitelnosti hluku. 

„Městská policie bude mít problém s měřením vzdálenosti šíření hluku a následně s 

prokazováním porušování vyhlášky, což povede k zahlcení přestupkové komise“.  

Pan starosta vysvětlil, že by tak MěP měla možnost usměrnit hlučnou společnost, která je 

slyšet přes dva bloky daleko a požádat o ztišení. 

K předloženému materiálu neměl nikdo další ze ZM připomínky. Pan starosta vyzval členy 

návrhové komise k předložení návrhu na usnesení k tomuto bodu. Pan Šťasta přednesl návrh 

na usnesení.  

Usnesení  7/54/2015 

(9-0-3) 

 

Ad/6 

S materiálem Projednání obecně závazné vyhlášky č.4/2015 o místním poplatku za likvidaci 

komunálních odpadů seznámila Ing. Irlbeková. 

V průběhu roku byla schválena novela zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích 

s platností od 01 .01. 2016.  Z  tohoto důvodu je potřeba projednat návrh nové obecně závazné 

vyhlášky platné od 01. 01. 2016, která novelu zákona řeší v článcích: 

Článek 6 

Oproti předcházejícímu znění zákona je nově osvobozena fyzická osoba: 

    a) umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon 

ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči na 

základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy,  

    b) umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, 

na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo 

nezletilého, 

   c) jako nezaopatřené dítě umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením na 

základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy o poskytnutí sociální služby, 

   d) umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, v domově pro seniory se 

zvláštním režimem nebo chráněném bydlení. 

 

Článek 7 

Je nově do vyhlášky zapracován, řeší případy prominutí poplatku v souladu s § 16a a 16b 

zákona o místních poplatcích.  

Článek 9 
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Specifikuje odpovědnosti za zaplacení poplatku nezletilých nebo osob omezených ve 

svéprávnosti v souladu s § 12 zákona o místních poplatcích. 

Dochází ke změně ceny tohoto poplatku na základě výpočtu v Článku 4  

Sazbu poplatku tvoří: 

 

a) částka podle § 10b) odst. 5 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: 

51,- Kč za osobu a kalendářní rok  

 

b) částka stanovená podle § 10b) odst. 5 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): 

 

Výpočet: 

Tato částka je stanovena ze skutečných nákladů za sběr a svoz netříděného komunálního 

odpadu za rok 2014 (2 577 695,- Kč): 

počet fyzických osob:  5.097 

počet objektů:      231 

celkem:   5 328 

 

2 577 695,- Kč : 5 328 = 484,-Kč za osobu a kalendářní rok, maximum dle zákona činí 750,-

Kč za osobu a kalendářní rok. 

Výše místního poplatku:  51,-Kč + 484,-Kč = 535,-Kč 
 

K předloženému materiálu neměl nikdo ze ZM připomínky. Pan starosta doplnil informaci o 

nové kompostárně, určené pro skládkování bioodpadu. Občané města zde mají možnost 

bezplatně ukládat bioodpad. MěP bude postihovat skládkování na veřejných prostranstvích, 

což se v poslední době velmi rozšířilo. Pan starosta vyzval členy návrhové komise 

k předložení návrhu na usnesení k tomuto bodu. Ing. Irlbeková přednesla návrh na usnesení.  

Usnesení  7/55/2015 

(12-0-0) 

 

Ad/7 

Ing. Janovský přednesl materiál Návrh na prodej a odkoupení pozemků a předložení podkladů 

k jednání  

1) Zastupitelé města na svém veřejném zasedání dne 13. 06. 2011 schválili cenu a 

podmínky prodeje pozemků ve vlastnictví města. S platností od 01. 01. 2016 dochází ke 

změně zákona o DPH. V praxi to znamená, že k cenám některých pozemků je nutno přičíst 

DPH v zákonem stanovené výši. Zastupitelé města se na svém jednání dohodli, že v případě 

uplatnění DPH dojde k úpravě cen dotčených pozemků tak, že navýšení ceny vlivem DPH 

bude přeneseno na kupujícího i prodávajícího stejným dílem. Z tohoto důvodu předkládáme k 

projednání články směrnice, které upravují nové ceny i nové podmínky prodeje. Tyto změny 

budou zahrnuty do nové prováděcí směrnice pro prodej pozemků ve vlastnictví města Nýrska. 

 

Čl. 4 

Předmět prodeje 

4.1. Pozemky určené ÚP k výstavbě vhodné na výstavbu RD s výměrou nad 600 m2 

  lokalita   cena Kč/ m2 bez DPH 
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Nýrsko    554,- Kč/ m2 

 Zelená Lhota   373,- Kč/ m2 

 Bystřice nad Úhlavou  373,- Kč/ m2 

 Stará Lhota   373,- Kč/ m2 

 Starý Láz   233,- Kč/ m2 

 Hodousice   233,- Kč/ m2 

 Blata    233,- Kč/ m2 

4.2. Pozemky určené ÚP k výstavbě vhodné na výstavbu rekreačního objektu, doplňkové 

stavby apod. do výměry 600 m2 

a) Prodej je osvobozen od daně z přidané hodnoty 

 Nýrsko    300,- Kč/ m2 

 ostatní obce   130,- Kč/ m2 

b) Prodej je předmětem daně z přidané hodnoty 

           Nýrsko                                    280,- Kč/m2 

           Ostatní obce                            121,- Kč/m2   

 

4. 3. Pozemky určené ÚP pro výstavbu průmyslových objektů, živností a obchodů 

 Územní obvod města Nýrska   400,- Kč/ m2 

 

4. 4. Zemědělské pozemky 

Územní obvod města Nýrska min. cena stanovená znaleckým posudkem příp. tržní cena v 

místě prodeje obvyklá 

4. 5. Ostatní pozemky 

 Územní obvod města Nýrska   100,- Kč/ m2 

 

4.6. Pozemky určené ÚP pro výstavby komunikací a veřejných sportovišť  

Sportoviště pro komerční využití (penzion s tenisovým kurtem, penzion s bazénem apod.) – 

zařízení uvedená v závorce budou posuzována dle odstavce 4.3. 

 Územní obvod města    30,- Kč/ m2                                       

Čl. 5 

Závěrečná ustanovení     

5.1. Stanovení ceny bude vždy vycházet z platného územního plánu. K ceně stanovené dle 

bodů 4.1, 4.2.b), 4.3 a 4.6. bude vždy připočtena platná sazba DPH z důvodu, že se jedná o 

stavební pozemek ve smyslu § 56 zákona číslo 235/2004 Sb., zákona o dani z přidané  

hodnoty v platném znění  

 

5.2. Při stanovení ceny pozemků dle bodu 4. 1. pozemek nad výměru 600 m2, v lokalitě 

Nýrsko, jsou stanoveny tyto podmínky: 

a) Kupní cena bude zaplacena stranou kupující před podpisem kupní smlouvy. V 

takovém případě bude návrh na vklad vlastnického práva dle kupní smlouvy podán ke 

Katastrálnímu úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště v Klatovech po zaplacení kupní 

ceny na účet prodávajícího města. 

b) Kupující je povinen bez vyzvání prodávajícího města předložit nejpozději do 10 let 

ode dne podpisu kupní smlouvy originál nebo úředně ověřenou kopii kolaudačního souhlasu s 

užíváním stavby rodinného domu postaveného na převáděném pozemku, kdy stavebníkem 

(účastníkem kolaudačního řízení) může být buďto kupující nebo jeho manžel nebo jeho 

příbuzní v linii přímé nebo v linii vedlejší, a dále předložit ve stejné lhůtě originál nebo 

úředně ověřenou kopii výpisu z katastru nemovitostí, ze kterého bude vyplývat, že kupující 

nebo jeho manžel nebo jeho příbuzní v linii přímé nebo v linii vedlejší jsou vlastníky 

postaveného rodinného domu na převáděném pozemku. 
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c) V případě, že kupující nebo jiné v písm. b) specifikované osoby nesplní povinnost 

uvedenou v písm. b), vzniká právo prodávajícího města vůči kupujícímu na smluvní pokutu 

rovnající se sjednané kupní ceně. Práva na moderaci smluvní pokuty se smluvní strany 

vzdávají s ohledem na nízkou cenu pozemků z důvodu jejich veřejné prodejnosti. 

d) Práva na smluvní pokutu dle písm. c) se prodávající město vzdá v případě, že kupující 

nesplnil svoji povinnost v příčinné souvislosti s úmrtím člena rodinné domácnosti, prodeje 

rozestavěného domu z důvodu rozvodu manželství, případně vypořádání zaniklého SJM nebo 

event. soudního vypořádání podílového spoluvlastnictví. 

 

2) Od 1.1.2016 bude k ceně za stavební pozemky připočtena daň z přidané hodnoty. Z tohoto 

důvodu je nutné opětovně  rozhodnout o prodeji a ceně stavebních pozemků, které nebudou 

prodány do 31.12.2015. Pozemky budou prodány za cenu a podmínek dle prováděcí směrnice 

č. 26/2015, jen pozemky, které budou součástí pozemku, ale zatížené věcným břemenem, a 

nebo v ochranném pásmu el. vedení, budou prodány za ½ ceny dle směrnice. Dále budou 

stanoveny podmínky pro výstavbu rodinného domu: 

    - zastavěná plocha RD max 200 m2 

    - zastavovací čára od hranice nové komunikace bude 6 m 

    - podlažnost: suterén, přízemí, podkroví, tedy max. 3 podlaží, max. výška nad zemí 10 m                     

              - max. 3 doplňkové stavby do celkové plochy o výměře max. 75 m2 

              - typ střechy – šikmá, minimálně dvě roviny 
 

3) Pan M.K., bytem Praha žádá o odkoupení části p.p.č. 1592/1 v k.ú. Nýrsko o výměře 

cca 95 m2. Jedná se o proluku k vodnímu náhonu mezi st.p.č. 108 a st.p.č 106  v k.ú. Nýrsko, 

kterou vlastní pan K. V případě prodeje bude nutné zřídit věcné břemeno na vodovodní 

přípojku pro rodinný dům na st.p.č. 108, která částečně zasahuje do oddělované části 

pozemku. 
 

4) K. a R. H, Bystřice nad Úhlavou, žádají o odkoupení části p.p.č. 623/1 v k.ú. Bystřice 

nad Úhlavou o výměře 3 m2. V rámci vyřizování dědictví a následné kolaudace stavby garáže 

bylo při zaměření stavby zjištěno, že stavba garáže stojí částí o výměře 3 m2 na pozemku 

města Nýrska.   
 

5) V rámci rekonstrukce místní komunikace v Bystřici nad Úhlavou dojde k zastavění 

části p.p.č. 554/4 v k.ú. Bystřice o výměře cca 215 m2, kterou vlastní manželé S. Jednáním 

bylo dohodnuto, že manželé S. tuto část pozemku městu Nýrsko darují výměnou za to, že 

město se zavazuje v případě rekonstrukce komunikace odpojit vodovodní řad vedoucí přes 

p.p.č. 554/4 v k.ú. Bystřice nad Úhlavou a vybudovat v nové komunikaci kanalizační a 

vodovodní řad s vysazením 4 kanalizačních a 4 vodovodních přípojek na hranici uvedeného 

pozemku. Toto vysazení bude hradit město Nýrsko a případné přípojky budou hradit dárci, 

anebo následní vlastníci pozemku.     
 

6) Podáváme informaci pro občany, kteří vlastní nemovitosti v k.ú. Nýrsko a kterých se 

týkala pozemková úprava, že budou muset aktualizovat daň z nemovitých věcí na Finančním 

úřadě v Klatovech nejpozději do 31.1.2016.  

 

K předloženému materiálu neměl nikdo ze ZM připomínky. Pan starosta doplnil, členové 

návrhové komise předkládali návrhy na usnesení průběžně.  

Usnesení  7/56/2015    

(12-0-0)       

Usnesení  7/57./1/2015   Usnesení  7/57./2/2015 

(11-0-1)      (12-0-0) 
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Usnesení  7/57./3/2015   Usnesení  7/57./4/2015 

(12-0-0)      (12-0-0) 

  

Ad/8 

Pan Šťasta seznámil s materiálem Projednání ceny tepla a TUV na rok 2016. 

Cena tepla a TUV na rok 2016 navržená pronajímatelem tepelného hospodářství, tj. Nýrská 

teplárna s.r.o.  Nýrsko 

Nájemce centrální výtopny Nýrská teplárna s.r.o. Nýrsko předložil kalkulaci předpokládaných 

nákladů a výnosů při zajišťování služeb v roce 2016.  

Cena tepla v Nýrsku se zvyšuje ze 448,- Kč za 1 GJ na částku 457,- Kč/Gj, tj. o 9,-Kč za GJ 

více než v r. 2015, což představuje nárůst ceny o 2%. Jedním z důvodů je mírné zvýšení 

vstupních nákladů. Dále se pro rok 2016 předpokládá snížený objem dodávky tepla v 

závislosti na rostoucích teplotách v zimních měsících, kdy se zvýší zátěž stálými náklady na 

jednotkovou cenu tepla oproti minulým topným sezonám. Předpokládaná výše objemu výroby 

tepla se pro účely kalkulace stanovuje na 28 000 GJ. Ceny jsou uvedeny bez 15% DPH. 

 

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. Irlbeková 

přednesla návrh na usnesení.  

Usnesení  7/58/2015 

Bere na vědomí 

 

Ad/9 

P. Stránský seznámil s materiálem Projednání ceny vodného a stočného na rok 2016. 

Na základě ekonomického rozboru nákladů a výnosů roku 2015 předložil správce vodovodní 

infrastruktury VODOSPOL spol. s. r. o. Klatovy návrh kalkulace vodného a stočného pro rok 

2016 s touto úpravou. Důvodem nárůstu ceny je potřeba získat finančních rezervu na úpravy 

čistírny odpadních vod. Ceny jsou uvedeny bez DPH:: 
 

 cena v roce 2015 návrh na rok 2016 nárůst 

vodné 20,00 Kč/m3   20,30 Kč/m3   1,5% 

stočné 24,00 Kč/m3   25,62 Kč/m3   6,75% 

celkem 44,00 Kč/m3   45,92 Kč/m3   4,36% 

 

Výše uvedené ceny jsou jednotné pro všechny odběratele.  
 

Pro obyvatele Staré Lhoty a Zelené Lhoty je provozovatelem kanalizace Dobrovolným 

svazkem obcí Údolí pod Ostrým stanovena cena stočného na základě podmínky poskytovatele 

dotace na rok 2016 ve výši 33,83 Kč/m3   v roce 2015, to bylo 31,71 Kč/m3.  Jedná se tedy  

o nárůst o 6,7 %. 

Pro občany Zelené a Staré Lhoty byl na poradě starosty projednán příspěvek ve výši 6,00 

Kč/m3 (rok 2015 5,50 K/čm3) nemovitost/ rok. Rozdíl cen ve výši 2,21 Kč/m3 představuje část 

úhrady za čerpání splaškových vod do ČOV Nýrsko.  

Důvodem vyplácení příspěvku je, že výše stočného by mohla být překážkou v zájmu obyvatel 

připojit se na vybudovanou kanalizaci. 
 

K předloženému materiálu neměl nikdo ze ZM připomínky. Pan starosta vyzval členy 

návrhové komise k předložení návrhu na usnesení k tomuto bodu. Pan Šťasta přednesl návrh  

na usnesení.  
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Usnesení  7/59./1/2015                                     Usnesení  7/59./2/2015 

(12-0-0)         (12-0-0) 

Usnesení  7/59./3/2015 

(12-0-0) 

 

Ad/10 

P. Šlenc seznámil s materiálem Projednání změn názvu ulic. 

V současné době jsou ve výkonu jednotlivých agend využívány výstupy z jednotlivých 

registrů. V těchto registrech jsou některé názvy ulic, které neodpovídají pravidlům českého 

pravopisu. Tento nesoulad se pak projevuje na různých výstupech zpracovávaných pro 

občany a při používání adres z registrů při písemné korespondenci. Změny názvu před 

opravou do registrů je potřeba schválit zastupitelstvem města. Změna názvu uvedená do 

souladu s pravidly nezakládá povinnost obyvatelům provádět změnu v osobních 

dokladech. 

Jedná se o tyto ulice: 

Současný název: 

K cihelně, K zahradám, Pod lesem, V lukách, kpt. Kufnera, prap. Veitla 

Název v souladu s pravidly českého pravopisu: 

K Cihelně, K Zahradám, Pod Lesem, V Lukách, Kpt. Kufnera, Prap. Veitla 
 

K předloženému materiálu neměl nikdo ze ZM připomínky. Pan starosta vyzval členy 

návrhové komise k předložení návrhu na usnesení k tomuto bodu. Ing. Irlbeková přednesla 

návrh na usnesení.  

Usnesení  7/60/2015 

(12-0-0) 

 

Ad/11 

Různé 

a) Ing. Svejkovský seznámil s materiálem Projednání přijetí dotace. 

Město Nýrsko podalo žádost o poskytnutí dotace na podporu hospodaření v lesích ve 

vlastnictví města na rozlohu 2,66 ha z dotačního titulu - 2015 Podpora hospodaření v lesích. 

Žádost byla podána Plzeňskému kraji dne 23. 04. 2015 pod názvem „2015 Podpora 

hospodaření v lesích – Nýrsko“. Dne 07. 12. 2015 bylo poskytnutí dotace ve výši 239.400,- 

Kč schváleno Radou Plzeňského kraje. Smlouvy o poskytnutí dotace budou zasílány k 

podpisu poštou v lednu 2016. Dotace bude vyplacena na základě vrácených podepsaných 

smluv bezprostředně poté, co krajský úřad obdrží zpět podepsané smlouvy. Součástí smlouvy 

je také prohlášení, že přijetí dotace bylo schváleno příslušným orgánem obce, což je v našem 

případě zastupitelstvo města 

b)  Pan starosta požádal o doplnění usnesení o bod schválení uzavření dodatku č. 2 ke 

smlouvě o poskytnutí účelové dotace č. 21712012 na projekt „Odkanalizování obcí Hamry…“ 

s Plzeňským krajem. Dodatek řeší posunutí termínu doložení monitorovací zprávy. 

Zastupitelé souhlasili. 
 

K předloženému materiálu neměl nikdo ze ZM připomínky. Pan Starosta a vyzval členy 

návrhové komise k předložení návrhu na usnesení k tomuto bodu. Ing. Irlbeková přednesla 

návrh na usnesení.  

Usnesení  7/61/2015 

(12-0-0) 

Usnesení  7/62/2015 

(12-0-0) 
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Ad/12 

Diskuse   

 pan starosta  -  objevila se informace o tom, že existuje organizace, která informuje o 

neshodách mezi profilem zadavatele a Věstníkem veřejných zakázek, kde došlo ke 

spárování těchto dvou portálů. Tyto neshody jsou pouze administrativní, aniž by mohl 

někdo říct, že jsou v nesouladu se zákonem o VZ. 

- Ing. Svejkovský doplnil, že to je reakce NVÚ, který objevil skrytá výběrová řízení. 

- Ing. Necuda doplnil, že neshoda může vzniknout, když není uveden seznam dodavatelů, 

což portál umožňuje, ale vyhláška nenařizuje.    

 

 paní Filipská  - upozornila situaci přemnožených koček o okolí nemovitosti čp. 492 a 

dalších. Problémem může být roznášení nemocí, znečišťování prostor blízké školky apod. 

Další diskutující upozornila na špatný stav plotu směrem k pile a na mech na střeše kůlny. 

- odpověděl pan starosta: přislíbil řešení problému s kočkami, osazení zákazových tabulí, 

opravu plotu, posouzení nemocných stromů i opravu kůlny. 

 

Ad /13 

Návrhová komise předkládala návrhy usnesení k jednotlivým bodům v průběhu jednání,  

ta byla přijata a schválena. Viz zápis výše. 

 

Ad/14 

Na závěr zasedání poděkoval pan starosta zastupitelům a přítomné veřejnosti za účast, popřál 

všem veselé Vánoce, zdraví štěstí v novém roce a pozval na slavnostní otevření kluziště 

dne16.12.2015 v 16,00 a veřejné zasedání ukončil /17,25 h/. 

 

V Nýrsku dne 15. 12. 2015 

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 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města Nýrska konaného 14. 12. 2015 

v 16.00 hodin ve společenském sále Městské knihovny v Nýrsku. 

 

52. 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. 2015, příjmy ve výši 108.842.696,89 Kč a výdaje ve výši 

89.560.930,52 Kč. 
 

53. 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 2016, tj. rozpočet příjmů ve výši 87.730.000,-- Kč, rozpočet 

výdajů ve výši 84.831.000,-- Kč. 
 

54. Zastupitelstvo města Nýrska vydává v souladu s ustanovením § 10 písm. a), b), c) a d) a 

ust. § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 

pozdějších změn a doplňků, § 47 odst. 3 zákona č. 200/1990 Sb., zákona o přestupcích a § 24 

odst. 2 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání s platností od 01. 01. 2016 

obecně závaznou vyhlášku č. 3/2015 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku 

města Nýrska.  
 

55. 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. 2016 obecně závaznou vyhlášku č. 4/2015,  

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání  

a odstraňování komunálních odpadů. 
 

56. Zastupitelstvo města Nýrska schvaluje podmínky prodeje pozemků ve vlastnictví města 

Nýrska uvedené v prováděcí směrnici č. 26/2015 v čl. 4 a čl. 5. platné od  01. 01. 2016. 
 

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: 

57./1 Prodat stavební pozemky za účelem výstavby rodinného domu: 

Katastrální území Nýrsko: 

- Pozemkovou parcelu č. 2281 za cenu 554,- Kč/m2 dle směrnice 

- Pozemkovou parcelu č. 1801/5 za cenu 554,- Kč/m2 dle směrnice 

- Pozemkovou parcelu č. 1549/101 za cenu 554,- Kč/m2 dle směrnice 

- Pozemkovou parcelu č. 1549/93  za cenu 554,- Kč/m2 výměru 540 m2 a za cenu 277,- 

Kč/m2 výměru  522 m2 

- Pozemkovou parcelu č. 1549/4 za cenu 554,- Kč/m2 výměru 990 m2 a za cenu 277,- 

Kč/m2 výměru 218 m2 

- Pozemkovou parcelu číslo 1549/18 a 1533/72 za cenu 554,- Kč/m2 dle směrnice 

- Pozemkovou parcelu č. 1549/109 za cenu 554,- Kč/m2 dle směrnice  

- Pozemkovou parcelu č. 1549/110 za cenu 277,- Kč/m2 dle směrnice  

za stanovených podmínek dle směrnice města Nýrska č. 26/2015 v bodu 5.2 

            a dalších podmínek pro výstavbu rodinného domu:  

            -  zastavěná plocha RD max 200 m2 

            -  zastavovací čára od hranice nové komunikace bude 6 m 

-  podlažnost: suterén, přízemí, podkroví, tedy max. 3 podlaží, max. výška nad zemí 10 m               

            -  max. 3 doplňkové stavby do celkové plochy o výměře max. 75 m2 

            -  typ střechy – šikmá, minimálně dvě roviny 

Katastrální území Bystřice nad Úhlavou: 
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-  Pozemkovou parcelu č. 91/1 ač. 91/2 za cenu 373,- Kč/m2 dle směrnice 
 

57./2 Prodat část pozemkové parcely číslo kat. 1592/1 v k.ú. Nýrsko za cenu 300,- 

Kč/m2 o výměře cca 95 m2  
 

57./3 Prodat část pozemkové parcely číslo kat. 623/1 v k.ú. Bystřice nad Úhlavou za 

cenu 130,- Kč/m2 o výměře 3 m2 
 

57./4 O nabytí darem části pozemkové parcely číslo kat. 554/4 v k.ú. Bystřice nad 

Úhlavou výměnou za odpojení vodovodního řadu vedoucí přes tento pozemek a vybudování 

čtyř vysazení kanalizačních a vodovodních přípojek na hranici pozemku parcelní číslo kat. 

554/4 v k.ú. Bystřice nad Úhlavou.   
 

58. Zastupitelstvo města bere na vědomí cenu tepla a TUV dodávaného pronajímatelem 

tepelného hospodářství, tj. Nýrská teplárna s.r.o.  Nýrsko, pro rok 2016 ve výši 457,0 Kč/GJ + 

DPH v zákonem stanovené výši. 
 

Zastupitelstvo města  

59./1 schvaluje pro rok 2016 ceny vodného ve výši 20,30 Kč/m3  

a stočného ve výši 25,62 Kč/m3 (výše stočného mimo obyvatel Staré Lhoty a Zelené Lhoty).  

Tyto ceny jsou platné pro všechny odběratele a jsou uvedeny bez DPH. 
 

59./2 bere na vědomí cenu stočného ve Staré Lhotě a Zelené Lhotě ve výši 33,83 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. 
 

59./3   schvaluje finanční dar pro uživatele kanalizačního řadu obce Stará Lhota a Zelená 

Lhota ve výši 6,00 Kč /m3 na jedno přípojné místo. 
 

60. Zastupitelstvo města Nýrska rozhodlo dle § 28 odst. 1 zákona č. 128/2000, o obcích, ve 

znění pozdějších změn a doplňků, o následující změně názvu těchto ulic: 

K cihelně na K Cihelně,  

K zahradám na K Zahradám,  

Pod lesem na Pod Lesem,  

V lukách na V Lukách,  

kpt. Kufnera na Kpt. Kufnera,  

prap. Veitla na Prap. Veitla. 
 

61. Zastupitelstvo města Nýrska rozhodlo o přijetí dotace ve výši 239.400,- Kč z dotačního 

titulu Plzeňského kraje „2015 Podpora hospodaření v lesích“. 
 

62. Zastupitelstvo města Nýrska rozhodlo schválení uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o 

poskytnutí účelové dotace č. 21712012 na projekt „Odkanalizování obcí Hamry, Zelená 

Lhota, Dešenice, Milence, Stará Lhota na ČOV Nýrsko“ s Plzeňským krajem.  

 

 

V Nýrsku dne 15. 12. 2015 

 

 

 

 

 

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

     místostarostka       starosta města Nýrska 


