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Zápis 
z 2. veřejného zasedání Zastupitelstva města Nýrska konaného dne 26.01.2015 

 v 16.00 hodin ve společenském sále Městské knihovny v Nýrsku. 
 
Přítomni: členové ZM dle presenční listiny 
Omluveni: Ing. Rubáš, Mgr. Bunda 
 
Program 2. veřejného zasedání ZM dne  26.01.2015 
1. Zahájení 
2. Kontrola usnesení z předchozího zasedání 
3. Projednání založení právnické osoby  
4. Projednání ceny tepla a TUV na rok 2015 
5. Poskytnutí peněžitého daru fyzické osobě 
6. Diskuze 
7. Usnesení, případná rekapitulace usnesení 
8. Závěr  

 
Ad/1  
Paní místostarostka Bc. Soňa Hladíková přivítala zastupitele města a přítomné občany. Dále 
přivítala Ing. Jana Volného, poslance Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR za stranu Ano 
2011. Poté zahájila 2. veřejné zasedání a ujala se řízení jednání. VZ ZM, které bylo svoláno  
a vyhlášeno podle § 92 odst. 2 zákona 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších nařízení. 
Paní místostarostka konstatovala, že je přítomna nadpoloviční většina členů ZM a proto je 
usnášení schopno ve všech bodech programu. Navrhla, aby hlasování bylo veřejné. Hlasování 
řídila paní místostarostka. 
Hlasování (10 pro : 0 proti : 0 zdrželo se ) 
Pan Kolář, ověřovatel zápisu ze ustavujícího veřejného zasedání členů ZM konaného dne 
15.12. 2014 konstatoval, že zápis odpovídá průběhu jednání a že nebyly shledány nedostatky. 
Zápis doporučil ke schválení. Hlasování řídila paní místostarostka. 
Zápis schválilo (10:0:0) 
Do návrhové komise pro přípravu usnesení byli navrženi a schváleni:  
        p. Šlenc (9:0:1) 
          Mgr. Pavlík (9:0:1) 
Za ověřovatele zápisu z dnešního zasedání byli navrženi a schváleni:  
              p. Vítovec (9:0:1) 
   p. Ing. Janovský (9:0:1) 
Zapisovatelkou byla navržena a zvolena Iva Bělová (10:0:0) 
16,08 – na jednání se dostavil Ing. Svejkovský 
Ing. Jan Volný se přihlásil o slovo – jako člen Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, 
místopředseda rozpočtového výboru a místopředseda zemědělského výboru a přijel vyjádřit 
podporu a nabídnout maximální pomoc obci v její činnosti. Schvaluje úmysl města vzít 
správu tepelného zařízení do vlastních rukou a mít tak cenu tepla pod vlastní správou. 
Paní místostarostka navrhla, aby diskuse k jednotlivým bodům programu probíhala ihned  
po předložení návrhu. Dále navrhla, rozšířit program o jeden bod - Poskytnutí peněžitého 
daru. Všechna hlasování v průběhu zasedání bude řídit paní místostarostka. 
ZM schválilo program a způsob vedení diskuse bez připomínek (11:0:0) 
Paní místostarostka pronesla prohlášení v souladu se zněním § 8 zákona č. 159/2006 Sb.,  
o střetu zájmů, ve znění pozdějších změn a doplňků, oznámila, že nemá osobní zájem  
na projednávání jednotlivých bodů programu. Paní místostarostka vyzvala 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 15.12.2014. 
ZM bere zprávu na vědomí 
 
Ad/3  
Ing. Janovský seznámil s návrhem na Projednání založení právnické osoby.  
Na poradě starosty dne 01.12.2014 byla projednávána otázka dalšího fungování centrální 
výtopny v Nýrsku vzhledem ke končící nájemní smlouvě uzavřené mezi městem a firmou 
Teploslužby, s.r.o. Nýrsko. Z tohoto důvodu jmenoval starosta města pracovní komisi, která 
se touto problematikou zabývala. Výsledkem činnosti komise je návrh přechodu provozu 
teplárny v Nýrsku na novou společnost po zániku nájemní smlouvy se stávajícím 
provozovatelem. Z tohoto důvodu je navrženo založení společnosti s ručením omezeným se 
100 % vlastnictvím města Nýrska. Proto je potřeba na veřejném zasedání ZM schválit jednak 
založení s.r.o. a také projednat zakládací podmínky potřebné pro notářský zápis a následný 
zápis do obchodního rejstříku.  
Návrh zakladatelské listiny je samostatnou přílohou tohoto materiálu. 
 
K předloženému materiálu neměl nikdo ze ZM připomínky. Paní místostarostka vyzvala členy 
návrhové komise k předložení návrhu na usnesení k tomuto bodu. Pan Šlenc přednesl návrhy 
na usnesení.  

Usnesení  2/9./1/2015 
(11-0-0)  

Usnesení  2/9./2/2015 
(11-0-0)  
 
Ad /4  
Ing. Irlbeková seznámila s materiálem Projednání ceny tepla a TUV na rok 2015. 
Nájemce centrální výtopny v Nýrsku Teploslužby spol. s r.o. Nýrsko předložil kalkulaci 
předpokládaných nákladů a výnosů při zajišťování služeb v roce 2015.  
Cena tepla v Nýrsku se zvyšuje o 1,6 % na 448,- Kč za jeden gigajoul, tj. o 7,-Kč / GJ více 
než v r. 2014. Nárůst ceny představuje navýšení na jednu domácnost přibližně o 256,- Kč  
za kalendářní rok, což představuje cca 21,- Kč za měsíc. 
Důvodem nárůstu je zvýšení ceny uhlí a jeho přepravy.  
Ceny jsou uvedeny bez  DPH. 
  
K předloženému materiálu neměl nikdo ze ZM připomínky. Paní místostarostka vyzvala členy 
návrhové komise k předložení návrhu na usnesení k tomuto bodu. Mgr. Pavlík přednesl návrh 
na usnesení.  

Usnesení  2/10/2015 
Bere na vědomí 
 
Ad/ 5 
Poskytnutí peněžitého daru fyzické osobě  
Město Nýrsko již v minulosti opakovaně poskytlo peněžité dary fyzickým osobám pro 
překlenutí tíživé rodinné situace. V případě M. J. navrhujeme poskytnout částku 30 tisíc Kč, 
kdy po náhlém úmrtí manžela pečuje o dvě nezletilé děti. 
Vzhledem k tomu, že o poskytnutí peněžitého daru nad 20 tisíc Kč fyzické osobě poskytnuté 
v jednom kalendářním roce rozhoduje zastupitelstvo, podáváme k projednání výše uvedený 
návrh. 
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K předloženému materiálu neměl nikdo ze ZM připomínky. Paní místostarostka vyzvala členy 
návrhové komise k předložení návrhu na usnesení k tomuto bodu. Pan Šlenc přednesl návrh 
na usnesení.  

Usnesení  2/11/2015 
(11-0-0) 
 
Ad/7 
  
Diskuse   
� pan Stránský  - tlumočil stížnosti občanů na nedodržování vyhlášky č.2/2012 

k zabezpečení místních záležitostí o veřejném pořádku, Čl. 4 o pohybu psů  
na veřejném a úklidu exkrementů – aby se Městská policie více zaměřila na tuto 
problematiku 

- odpověděla paní místostarostka – podnět předá Městské policii 
� pan Šlenc – připomínka ke stavu Chodské ulice, na které je v současné době zastavena 

stavba 
- odpověděl pan Ing, Svejkovský  - stavbu provádí firma Robstav, která  

na podzim uvedla cestu do sjízdného stavu. Tato komunikace je majetkem Plzeňského 
kraje, který bychom mohli v současné době požádat o opravu. 

 
� Ing. Volný – vyjádřil svůj obdiv nad klidným průběhem jednání zastupitelstva města 

- odpověděl Mgr. Janoušek – vysvětlil systém jednání ZM formou porad 
starosty, na kterých jsou zastupitelé seznámeni se záměry, tématy a rozhodnutími. 
Jednotlivé body programu VZ ZM jsou tak již předjednány a nejasnosti vyřešeny. 

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

 
Ad/11 
Na závěr zasedání paní místostarostka poděkovala zastupitelům a přítomné veřejnosti za účast  
a veřejné zasedání ukončila /16,23 h/. 
 
V Nýrsku dne 27.01.2015 
Zapsala: Iva Bělová 
                                          
 
 
 
 
                                                                                              Bc. Soňa  H l a d í k o v á 
                                                                                                     místostarostka 
 
 
Zápis byl ověřen dne ……………………… 
 

Ověřovatelé zápisu  ………………………    
                                    
                              ……………………… 
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Usnesení ze 2. veřejného zasedání Zastupitelstva města Nýrska konaného 26.01.2015 
v 16.00 hodin ve společenském sále Městské knihovny v Nýrsku. 

 
 
9.1 Zastupitelstvo města Nýrska rozhodlo v souladu s ustanovením § 84 odst. 2, písm. e) 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších změn a doplňků,  
o založení společnosti s ručením omezeným, jejímž 100 % zakladatelem bude Město 
Nýrsko za účelem provozování tepelného hospodářství. 

 
9.2 Zastupitelstvo města Nýrska schvaluje v souladu s ustanovením § 84 odst. 2, písm. e) 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších změn a doplňků, 
zakladatelskou listinu společnosti s ručením omezeným dle přílohy. 

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

tepelného hospodářství, tj. Teploslužby spol. s r.o. Nýrsko, pro rok 2015 ve výši  
448,0 Kč/GJ bez DPH.  

 
11. Zastupitelstvo města Nýrska rozhodlo na základě ustanovení § 85 písm. b) zákona  
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších změn a doplňků  
o poskytnutí peněžitého daru paní M. J., bytem, Nýrsko, ve výši 30 tisíc Kč. 

 
 
V Nýrsku dne 27.01.2015 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 


