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Zápis 

Z 5. veřejného zasedání Zastupitelstva města Nýrska konaného dne 17. 08. 2015 
 v 16.00 hodin ve společenském sále Městské knihovny v Nýrsku. 

 
Přítomni: členové ZM dle presenční listiny 
Omluveni: Ing. Irlbeková 
Program 5. veřejného zasedání ZM dne 17. 08. 2015  

 
1. Zahájení 
2. Kontrola usnesení z předchozího zasedání. 
3. Jednání valné hromady společnosti Nýrská teplárna, s.r.o. – rozhodnutí zastupitelstva 

města vykonávající působnost valné hromady společnosti Nýrská teplárna, s.r.o. 
týkající se změny zakladatelské listiny v počtu jednatelů, odvolání jednoho 
z jednatelů.  

4. Určení auditora a smlouva o povinném auditu. 
5. Projednání úpravy rámce a splatnosti kontokorentního úvěru.   
6. Projednání závěrečných účtů svazků obcí za rok 2014.  
7. Projednání poskytnutí finančního příspěvku Plzeňskému kraji na zajištění dopravní 

obslužnosti. 
8. Projednání poskytnutí daru MAS Ekoregion Úhlava 
9. Projednání přijetí daru 
10. Projednání poskytnutí dotace  
11. Projednání názvu nově vzniklých ulic 
12. Projednání územního plánu města Nýrska – návrhy na změnu č. 2 
13. Projednání nákupu a prodeje pozemků.  
14. Různé  
15. Diskuse 
16. Usnesení, případná rekapitulace usnesení. 
17. Závěr 

 
Ad/1  
Pan starosta přivítal zastupitele města a přítomné občany, zahájil 5. 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 (11 pro : 0 proti : 0 zdrželo se ) 
Pan Šťasta, ověřovatel zápisu ze 4. veřejného zasedání členů ZM konaného dne  
25. 05. 2015 konstatoval, že zápis odpovídá průběhu jednání a že nebyly shledány nedostatky. 
Zápis doporučil ke schválení. Hlasování řídil pan starosta. 
Zápis schválilo (11:0:0) 
Do návrhové komise pro přípravu usnesení byli navrženi a schváleni:  
         p. Vítovec (10:0:1) 
           Bc. Hladíková  (10:0:1) 
Za ověřovatele zápisu z dnešního zasedání byli navrženi a schváleni:  
            p. Šlenc (10:0:1) 
   p. Heflerová (10:0:1) 
Zapisovatelkou byla navržena a zvolena Iva Bělová (11:0:0) 
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16,06 na jednání se dostavil Ing. Svejkovský 
Pan starosta navrhl, aby do bodu Různé bylo zahrnuto: a) prominutí penále, b) žádost 
Muzeum KH – pamětní kámen H. Watzlika, c) informace o návrhu na rekonstrukci 
koupaliště.  
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) 
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 25.05. 2015. 
ZM bere zprávu na vědomí 

 

Ad/3  
Jednání valné hromady zahájil pan starosta a vyzval Ing. Janovského k pokračování jednání 
valné hromady společnosti Nýrská teplárna, s.r.o. v záležitostech rozhodnutí zastupitelstva 
města vykonávající působnost valné hromady společnosti Nýrská teplárna, s.r.o. týkající se 
změny zakladatelské listiny v počtu jednatelů, odvolání jednoho z jednatelů.  
Společnost Nýrská teplárna, s.r.o. je nově vzniklá společnost, která není dosud povinná 
předkládat valné hromadě podklady týkající se jejího hospodaření za uplynulý kalendářní rok. 
Návrhy: 

1. na změnu zakladatelské listiny v Článku VIII. Jednatel, 
2. na odvolání jednatele společnosti, 

 
1. Společnost má v současné době dva jednatele, a to z důvodu, které umožnily 

bezproblémové založení a zahájení činnosti nově založené společnosti. Na veřejném 
zasedání zastupitelstva dne 25. 5. 2015 byla tato záležitost projednána s tím, že po 
zahájení činnosti 1. 7. 2015 bude provedena změna v počtu jednatelů tak, aby v čele 
společnosti stál pouze jeden jednatel, který bude fakticky tuto společnost řídit. Z výše 
uvedených důvodů doporučujeme změnu zakladatelské listiny v Článku VIII Jednatel, 
kde bude stanoveno, že společnost má jednoho jednatele.  
 

2. Z důvodů uvedených v bodě 1. této důvodové zprávy podáváme návrh na odvolání  
Bc. Soni Hladíkové z funkce jednatele společnosti. 

 
Pan starosta vyzval členy návrhové komise k předložení návrhu na usnesení k tomuto bodu. 
Bc. Soňa Hladíková přednesla návrhy na usnesení.  
 
Pan starosta předložil valné hromadě rozhodnutí KÚ Plzeňského kraje z měsíce září r. 2014, 
které obdržel 12. 8. tohoto roku. Dle tohoto rozhodnutí byl provoz kotelny omezen na dobu 
určitou do 31. 12. 2017. Pan starosta se pozastavil nad tím, že bývalý provozovatel takto 
důležitou informaci vlastníkovi tj. městu nesdělil. Pan starosta se obrátil na zastupitele 
s dotazem, jestli o dané věci věděli. Dále informoval o tom, že dle právě zpracovávané 
koncepce bude město v následujících letech muset investovat značný objem finančních 
prostředků. Jejich konečná výše bude závislá na úspěšnosti při získávání dotačních peněz.  
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Dále pan starosta seznámil přítomné s podobou podnikatelského plánu, který zpracoval       
Bc. Malát. Pan starosta se vyslovil pro jednoznačné naplnění tohoto plánu. 
V průběhu valné hromady zastupitelé živě diskutovali k jednotlivým projednávaným otázkám. 
Výstupem je jednoznačně zachování centrální výtopny a udělání maxima pro potlačení 
nárůstu koncových cen tepla a TUV. 
 

Usnesení  5/34./1/2015 

(12-0-0) 

Usnesení  5/34./2/2015 

(11-0-1) 

  

 

Ad /4  
Pan Kolář seznámil s materiálem Určení auditora a smlouva o povinném auditu. 
Zákon č.93/2009 Sb., o auditorech platný od 1. 4. 2009 ukládá v § 17, odst. 1, následující: 
„Pokud má účetní jednotka, která je právnickou osobou, povinnost mít účetní uzávěrku 
ověřenou auditorem nebo konsolidovanou účetní uzávěrku ověřenou auditorem, určí auditora 
její nejvyšší orgán.“ V našem případě se jedná o zastupitelstvo města. Vzhledem k dobrým 
zkušenostem s prací auditorské firmy Ing. Jan Nozar, auditor, Na Výhledech 315, 334 52 
Merklín, doporučuje uzavření smlouvy na zajištění auditu hospodaření města za rok 2015. 
 
Mgr. Bunda a pan Šťasta navrhli změnit auditorskou firmu. Ing. Svejkovský a Bc. Hladíková 
vyslovili shodný návrh, že pokud je objednatel se službou spokojen, není důvod auditorskou 
firmu měnit, naopak znalost kontrolované firmy auditorem je spíše přínosem. Po této diskusi 
vyzval předsedající členy návrhové komise k předložení návrhu na usnesení k tomuto bodu. 
Pan Vítovec přednesl návrh na usnesení.  

Usnesení  5/35/2015 

(10-1-1) 

 

Ad/ 5 
S materiálem Projednání úpravy rámce a splatnosti kontokorentního úvěru seznámila paní 
Heflerová. 
Zastupitelstvo města Nýrska na veřejném zasedání dne 18. 8. 2014 schválilo prodloužení 
doby splatnosti kontokorentního úvěru ve výši 12 mil. Kč do 27. 8. 2015.  
Finanční výbor doporučuje prodloužit splatnost kontokorentního úvěru o jeden rok formou 
uzavření dodatku k úvěrové smlouvě. Stávající výše 12 milionů Kč bude zachována. 
Kontokorentní úvěr bude použit k překlenutí časového nesouladu mezi příjmy a výdaji 
rozpočtu a jako finanční rezerva rozpočtu. 
K předloženému materiálu neměl nikdo ze ZM připomínky. Pan starosta vyzval členy 
návrhové komise k předložení návrhu na usnesení k tomuto bodu. Bc. Soňa Hladíková 
přednesla návrh na usnesení.  

Usnesení  5/36/2015 

(12-0-0) 

 

Ad/6 
S Projednáním závěrečných účtů svazků obcí za rok 2014seznámila Bc. Hladíková. 
Dle § 39 zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, se 
závěrečný účet svazků obcí předkládá zastupitelům členských obcí po jeho schválení v orgánu 
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dobrovolného svazku obcí, a to spolu se zprávou o výsledcích přezkoumání hospodaření  
za uplynulý kalendářní rok.  
 
ad. a) 
Závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí Úhlava byl projednán na shromáždění starostů         
dne 18. 6. 2015. 
Ze závěrečného účtu DSO Úhlava vyplývá, že hospodaření za rok 2014 skončilo schodkem. 
Příjmy celkem po konsolidaci činily 50.060,47 Kč, výdaje 73.433,06 Kč.  Schodek byl pokryt 
přebytkem loňského roku.  Zůstatek roku k 31. 12. 2014 je 147.633,86 Kč.  
Firma Ing. Jan Nozar, auditor, provedla přezkoumání hospodaření DSO Úhlava za rok 2014.  
Zpráva o výsledcích přezkoumání konstatuje: „Na základě provedeného přezkoumání 
hospodaření Dobrovolného svazku obcí Úhlava za rok 2014 jsem nezjistil žádnou skutečnost, 
která by mě vedla k přesvědčení, že přezkoumávané hospodaření není ve všech významných 
(materiálních) ohledech v souladu s hledisky hospodaření uvedenými v bodě III zprávy. 
Nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky.“ 
 
ad. b) 
Shromáždění starostů schválilo dne 29. 6. 2015 roční účetní závěrku Dobrovolného svazku 
obcí Údolí pod Ostrým v rozsahu předepsaném účetními předpisy a ve verzi podléhající 
přezkoumání sdružení auditorem. 
Ze závěrečného účtu DSO vyplývá, že příjmy činily 17.129.125,67 Kč, výdaje 17.385.989,91 
Kč.   
Příjmy a výdaje DSO Údolí pod Ostrým v plném členění podle rozpočtové skladby jsou 
uvedeny ve výkazu o plnění rozpočtu za rok 2014. 
Firma Ing. Jan Nozar, auditor, provedla přezkoumání hospodaření DSO Údolí pod Ostrým  
za rok 2014, ve své zprávě o výsledcích přezkoumání konstatuje: „Na základě provedeného 
přezkoumání hospodaření DSO Údolí pod Ostrým za rok 2014 jsem nezjistil chyby  
a nedostatky. Nezjistil jsem žádnou skutečnost, která by mě vedla k přesvědčení, že 
přezkoumávané hospodaření svazku není ve všech významných (materiálních) ohledech 
v souladu s hledisky hospodaření uvedených ve zprávě. Nebyla zjištěna žádní rizika, která 
mohou mít negativní dopad na hospodaření svazku v budoucnosti“. 
 
K předloženému materiálu neměl nikdo ze ZM připomínky. Pan starosta vyzval členy 
návrhové komise k předložení návrhu na usnesení k tomuto bodu. Pan Vítovec přednesl návrh 
na usnesení.  

Usnesení  5/37./1/2015 

Bere na vědomí 

Usnesení  5/37./2/2015 

Bere na vědomí 

 

Ad/7 
Pan Šlenc přednesl materiál Projednání poskytnutí finančního příspěvku Plzeňskému kraji  
na zajištění dopravní obslužnosti.  
Předmětem smlouvy je poskytnutí finančního příspěvku na zajištění dopravní obslužnosti 
v roce 2015 na území Plzeňského kraje. Finanční příspěvek ve výši 149.340,-Kč je podíl 
Města Nýrska na zajištění dopravní obslužnosti na tomto území, který vedle podílu státu 
komplexněji zajistí požadavek trvale únosného rozvoje území Plzeňského kraje. Město 
Nýrsko bere na vědomí, že podíl státu na zajištění dopravní obslužnosti na území Plzeňského 
kraje nedosahuje potřebné úrovně, která by v odpovídající míře naplňovala požadavek trvale 
únosného rozvoje na tomto území. Z tohoto důvodu poskytuje Město Nýrsko finanční 
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příspěvek Plzeňskému kraji. Tato částka je obsažena ve schváleném rozpočtu města na rok 
2015. 
Rozhodování o poskytnutí dotací nad 50 tis. Kč je vyhrazeno dle § 85, písm. c) zák.  
č. 128/2000, o obcích, ve znění pozdějších změn a doplňků, zastupitelstvu města. 
K předloženému materiálu neměl nikdo ze ZM připomínky. Pan starosta doplnil o informaci, 
že minulý týden byla poslána stížnost na nedodržování jízdního řádu soukromými dopravci.  
Pan vyzval členy návrhové komise k předložení návrhu na usnesení k tomuto bodu. Bc. Soňa 
Hladíková přednesla návrh na usnesení.  

Usnesení  5/38/2015 

 (12-0-0) 

 

Ad/8 
Pan Šťasta seznámil s materiálem Projednání poskytnutí daru místní akční skupině Ekoregion 
Úhlava, z.s. 
Město Nýrsko je členem místní akční skupiny Ekoregion Úhlava, z.s. Jednotlivé členské obce 
poskytly v roce 2009 návratnou finanční výpomoc na pokrytí provozních nákladů MAS. Na 
Valném shromáždění MAS, konaném 27. 3. 2014 se zástupci jednotlivých členských obcí 
dohodli, že po navrácení návratných finančních výpomocí z MAS Ekoregion Úhlava, z.s. 
poskytnou MAS finanční dar ve stejné výši na pokrytí provozních nákladů MAS 
v programovacím období 2014 – 2020. Město Nýrsko poskytuje dar ve výši 30.000,- Kč. 
(členské obce MAS: Bezděkov, Dešenice, Čachrov, Chudenín, Strážov, Klenová, Janovice, 
Nýrsko, Hamry) 
V programovém období 2007 – 2013 čerpalo Nýrsko prostřednictví MAS 3 161 167,- Kč 
z Programu rozvoje venkova, Strategického plánu LEADER, 1 508 809,- Kč na projekty 
spolupráce na zlepšení vzhledu obcí a 229 521,- Kč čerpaly neziskové organizace v rámci 
Malého grantového programu na podporu nestátních neziskových organizací. 
Účelem daru je zajištění činnosti spolku, kterou nelze hradit z prostředků operačních 
programů v období 2007 – 2013 ani z prostředků operačních programů v období 2014 – 2020 
ani z prostředků poskytovaných spolku z rozpočtu Plzeňského kraje. 
Rozhodování o poskytnutí darů nad 20 tis. Kč je dle zákona o obcích vyhrazeno zastupitelstvu 
města. 
K předloženému materiálu neměl nikdo ze ZM připomínky. Bc. Hladíková doplnila  
o informaci o čerpání z MAS – pořízení mobilního pódia, oprava kapliček, technika pro 
hasiče apod. Pan starosta vyzval členy návrhové komise k předložení návrhu na usnesení 
k tomuto bodu. Pan Vítovec přednesl návrhy na usnesení.  

Usnesení  5/39/2015 

(12-0-0) 

 

Ad/9 
Mgr. Bunda seznámil s materiálem Projednání přijetí daru. 
V předcházejících letech bylo na parcele č. parc. 996/15 v k.ú. Nýrsko vybudováno několika 
vlastníky vodovodní potrubí v délce cca 170 m, a kanalizační řad v délce cca  
150 m. procházející výše uvedenou pozemkovou parcelou., a to pro každého z nich stejným 
dílem. Z tohoto titulu jsou oprávněni s těmito inženýrskými sítěmi nakládat  
a disponovat. Na společné schůzce s vlastníky bylo dohodnuto, že bude toto technické 
zařízení převedeno do vlastnictví města Nýrska darovací smlouvou. Město předá tohoto výše 
uvedené zařízení do správy firmě Vodospol s.r.o. Klatovy. Součástí darovací smlouvy je  
i zřízení služebnosti těchto inženýrských sítí ve prospěch města za účelem přístupu a údržby 
zařízení. 
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K předloženému materiálu neměl nikdo ze ZM připomínky. Pan starosta doplnil  
a vyzval členy návrhové komise k předložení návrhu na usnesení k tomuto bodu. Bc. Soňa 
Hladíková přednesla návrh na usnesení.  

Usnesení  5/40/2015 

 (12-0-0) 

 

Ad/10 
Ing. Svejkovský seznámil s materiálem Projednání poskytnutí dotace.  
Pan Marek Mašek podal žádost o poskytnutí individuální dotace na vybudování vstupní brány 
do Lesního divadla v Nýrsku. Celkové náklady na výstavbu budou činit cca 315 tis. Kč včetně 
DPH. Uvedená žádost byla projednána na poradě starosty se zastupiteli a vzhledem 
k významnosti této stavby pro město Nýrsko z hlediska kultury bylo navrženo poskytnutí 
dotace ve výši 70.000,-- Kč a to za podmínky, že bude uskutečněno minimálně 7 kulturních 
akcí ročně po dobu 5 let. 
Na uvedené výstavbě se budou spolupodílet finančně i Lesní stavby Nýrsko. Na poskytnutí 
dotace bude uzavřena veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace dle zákona  
č. 250/2000 Sb. Poskytnutá dotace podléhá zúčtování. 
Rozhodování o poskytnutí dotací nad 50 tis. Kč je dle zákona o obcích vyhrazeno 
zastupitelstvu města. 
K předloženému materiálu neměl nikdo ze ZM připomínky. Pan starosta vyzval členy 
návrhové komise k předložení návrhu na usnesení k tomuto bodu. Pan Vítovec přednesl návrh 
na usnesení.  

Usnesení  5/41/2015 

 (12-0-0) 

 

Ad/11 
S materiálem Projednání názvu nově vzniklé ulice seznámil Mgr. Pavlík. 
ad.a)  
V červnu 2015 byla dokončena dotační akce „Novostavba MK u hydroglobu a rekonstrukce 
Thámovy ulice v Nýrsku“, která zajistila vybudování komunikace mezi nově vzniklými 
stavebními parcelami a propojila ulici Práce s ulicí Klostermannovou. V současné době je již 
v této lokalitě zahájena výstavba rodinných domů a je potřeba stanovit názvy nově vzniklých 
komunikací s předstihem, aby si noví obyvatelé po nastěhování mohli vyřizovat veškeré 
náležitosti s tím spojené na již konkrétní adresu. Vzhledem ke způsobu využívání těchto 
pozemků v minulosti – jahodové plantáže, navrhujeme po projednání na poradě starosty dne 
13. 7. 2015 pojmenovat nově vzniklou ulici mezi nově vzniklými stavebními parcelami jako 
Jahodová. Zbývající části prodloužených komunikací ponesou názvy již existujících, tedy 
ulice Práce a K Zahradám – viz. grafická příloha „Název ulic“. 
ad. b) 
Vzhledem k tradici názvů jednotlivých lokalit v Nýrsku (Lesní čtvrť, Hadravská čtvrť.) 
předkládáme návrh pojmenovat tuto lokalitu Pod Globusem. Jednalo by se o část města 
zahrnuté do Územní studie lokality „Výtopna“  - viz. grafická příloha “Nový místopisný 
název“. Návrh byl projednán na poradě starosty dne 13. 07. 2015 
K předloženému materiálu neměl nikdo ze ZM připomínky. Pan starosta vyzval členy 
návrhové komise k předložení návrhu na usnesení k tomuto bodu. Bc. Soňa Hladíková 
přednesla návrhy na usnesení.  

Usnesení  5/42./1/2015    Usnesení  5/42./2/2015 

(12-0-0)        (12-0-0) 
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Usnesení  5/42./3/2015    Usnesení  5/42./4/2015 

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

 

 

Ad/12 
Projednání návrhu na pořízení změny územního plánu města Nýrska č.2 – předložil pan 
Stránský. 
V souladu s pravidly zastupitelstva města pro pořízení změn územního plánu předkládáme 
žádost, která může být zařazena po projednání zastupitelstvem města do návrhu na změnu 
územního plánu: 
M. S., Bystřice nad Úhlavou 12, 340 22 Nýrsko 
dotčené pozemky: p.p.č. 25/1 v k.ú. Bystřice nad Úhlavou 
současné využití:   L - louky a pastviny 
navrhovaná změna využití:  O – všeobecná obytná 
 
K předloženému materiálu neměl nikdo ze ZM připomínky. Pan starosta vyzval členy 
návrhové komise k předložení návrhu na usnesení k tomuto bodu. Pan Vítovec přednesl návrh 
na usnesení.  

Usnesení  5/43/2015 

 (12-0-0) 

 

Ad/ 13 
Projednání nákupu a prodeje pozemků – seznámil p. Soušek 
 

1) Město Nýrsko vlastní budovu vodojemu u kaple v Bystřici. Pozemek pod touto stavbou 
st.p.č. 125 v k.ú. Bystřice nad Úhlavou o výměře 361 m2 je ve vlastnictví České 
republiky s právem hospodaření Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. 
Tento úřad žádá Město Nýrsko o sdělení, zda má zájem o úplatný převod pozemku  
do svého vlastnictví za cenu dle znaleckého posudku. Dle sdělení pana Turečka ml. se 
vodojem v případě potřeby využívá. 
Předběžný návrh: odkoupit za uvedených podmínek  
 

2) Paní R. Z., Klatovy žádá o odkoupení části p.p.č. 1227/11 o výměře cca 196 m2 a části 
p.p.č. 63/7 o výměře cca 290 m2 v k.ú. Hodousice. Paní R.Z. vlastní dům č.p. 36 
s přilehlými pozemky a žádá o odkoupení pozemků v hranicích dle historického 
oplocení již z minulosti. 
Předběžný návrh: prodat navržené části za cenu dle směrnice města, tedy 130,- Kč/m2 

 
3) Město Nýrsko smlouvou o bezúplatném převodu pozemků ze dne 13.12.2006 získalo 

do vlastnictví mimo jiné p.p.č. 365/6 a 365/11 v k.ú. Bystřice nad Úhlavou. Bezúplatný 
převod byl uskutečněn z důvodu možnosti bytové zástavby na těchto pozemcích. Podle 
nového územního plánu tyto pozemky již nejsou určeny na bytovou zástavbu, proto 
Státní pozemkový úřad požaduje převedení těchto pozemků zpět do vlastnictví státu  
za stejných podmínek a to podle ust. § 22, odst. 16 z.č. 503/2012 Sb.  
Předběžný návrh: bezúplatný převod na Českou republiku – Státní pozemkový úřad 
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4) Předkládáme vlastní návrh na odkoupení pozemků pod stavbou nového chodníku 
v Chodské ulici v Nýrsku: 
- Část p.č. 265/4 o výměře cca 6 m2 za cenu 300,- Kč/m2 
- Část p.č. 268/3 a 268/4 o výměře cca 30 m2 za cenu celkem 10.000,- Kč 
- Část p.č. 273/1 a 301/185 o výměře cca 6  m2 za cenu 300,- Kč/m2  
- Směnit část p.č. 305/5 a 305/4 o výměře cca 10 m2 ve vlastnictví pana Romana 

Straky za část p.p.č. 301/5 o výměře 11 m2 ve vlastnictví města bez finančního 
vyrovnání vzhledem ke stejné výměře směňovaných pozemků 

vše v k.ú. Nýrsko. Přesné výměry určí geometrický plán zaměřením stavby 
komunikace. 
Předběžný návrh: Odkoupit a směnit za uvedených podmínek      

 
5) Město Nýrsko prodalo v 90. letech České poště s.p. pozemky parc. č. 2197 a 2198 

v k.ú. Nýrsko k výstavbě nové budovy pošty. Od tohoto záměru pošta ustoupila  
a pozemky jsou trvale v nevyhovujícím stavu. Od roku 2011 opakovaně probíhala 
jednání o možném odkupu (cena stanovená vlastníkem na 708 tis. Kč za plochu 1417 
m2 – 500 Kč /m2.) Tato cena byla zastupiteli posouzena jako nadnesená vzhledem 
k ceně, za kterou město pozemek prodalo. Dále probíhala jednání o nájmu 
s předkupním právem za cenu 2857,- Kč měsíčně, s předkupním právem vlastník 
nesouhlasil. Nebyla tedy uzavřena ani smlouva nájemní. V počátku roku bylo zjištěno, 
že oba výše uvedené pozemky budou zařazeny do E-aukce přibližně v září 2015. Město 
projevilo předběžný zájem o koupi, na základě tohoto bylo prodejcem přislíbeno, že 
v případě zařazení nemovitosti do prodeje budeme informováni.  Z tohoto důvodu 
navrhujeme stanovit horní hranici kupní ceny formou E-aukce, která bude pro 
zastupitele přijatelná. 

 
Zastupitelé diskutovali nad bodem 5. a shodli se na názoru, že vzhledem k lukrativnosti 
pozemku, není třeba stanovovat horní hranici kupní ceny.  K předloženému materiálu neměl 
nikdo další ze ZM připomínky. Pan starosta doplnil o informaci a vyzval členy návrhové 
komise k předložení návrhu na usnesení k tomuto bodu. Bc. Soňa Hladíková průběžně 
přednesla návrhy na usnesení.  

Usnesení  5/44./1/2015    Usnesení  5/44./2/2015 

(11-0-0)        (11-0-0) 

Usnesení  5/44./3/2015    Usnesení  5/44./4/2015 

(11-0-0)        (11-0-0) 

Usnesení  5/44./5/2015     

(11-0-0)         

 

Ad/14 

Různé:  
a) projednání žádosti o prominutí penále – seznámila paní Heflerová 

Paní J. Ž. podala žádost o prominutí penále za pozdní úhradu nájemného v nájemním bytě 
města Nýrska ve výši 32.917,-- Kč. Dle evidence města výše nezaplaceného penále ke dni 
podání žádosti činí 31.292,-- Kč.  
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Uvedená žádost byla projednána finančním výborem. V souladu s platnou směrnicí města 
není možno penále prominout, neboť paní J.Ž. nesplnila podmínky možného prominutí dle 
směrnice, a to zejména podmínku úhrady veškerých závazků vůči městu (mimo penále). 
Z tohoto důvodu finanční výbor v souladu s platnou směrnicí navrhuje paní J.Ž penále 
neprominout. 
Rozhodování o prominutí dluhu nad 20 tis. Kč je vyhrazeno dle § 85, písm. f) zákona  
č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších změn a doplňků, zastupitelstvu města. 
Pan Šťasta se dotázal na to, jaký další dluh má paní J.Ž. vůči městu? Paní Bastlová 
odpověděla, že dluží za místní poplatky za likvidaci odpadu. K předloženému materiálu 
neměl nikdo další ze ZM připomínky. Pan starosta vyzval členy návrhové komise 
k předložení návrhu na usnesení k tomuto bodu. Pan Vítovec přednesl návrh na usnesení.  

Usnesení  5/45/2015 

 (12-0-0) 
b) žádost o souhlas s umístěním pamětního kamene spisovateli Hansi Watzlikovi. 

Pan starosta informoval o žádosti pana Velkoborského, ředitele Muzea KH o.s., o zvážení 
původního rozhodnutí členů zastupitelstva města, neumisťovat kámen Hansi Watzlikovi  
do prostoru Parku paměti u Lesního divadla. Pan starosta citoval z dopisu, ve kterém pan 
Velkoborský jako důvod k přehodnocení rozhodnutí uvádí nedávnou návštěvu předsedy 
KDU–ČSL ve Spolkovém domě v Mnichově, za účelem uctění obětí odsunu, která byla 
v médiích kladně hodnocena některými vládními představiteli. 
Zastupitelé (Mgr. Bunda, p. Kolář, Ing. Svejkovský, p. Šťasta, Bc. Hladíková) se v diskuzi 
vyjadřovali k tématu. Z jejich vystoupení vyplynulo, že trvají na svém původním stanovisku, 
neumisťovat pamětní kámen Hansi Watzlikovi na pozemku města. 
Hlasování pro umístění kamene s výsledkem: 

Usnesení  5/46/2015 

 (0-11-1) 
c) Pan starosta seznámil zastupitele, kteří se nezúčastnili schůzky s vedoucím organizace, 

která zajištuje provoz a využití sportovišť v Sušici, o výsledcích tohoto jednání. 
Z technických důvodů bylo upuštěno od technologie biotopu a bude zachována technologie 
pískových filtrů, dojde ke snížení hloubky koupaliště na 160 cm a bude zrušena skákačka. 
Zachovány budou 2 brouzdaliště, doplněné budou atrakce vodní hřib, skluzavka apod.. 
Současně proběhne rekonstrukce převlékáren, bude zřízeno zázemí pro plavčíky. Díky 
snížené hloubce bude docházet k rychlejšímu prohřívání vody. 
Počítáno je s náklady do 20 mil Kč s DPH a s předpokládanými náklady na provoz cca 1 mil 
Kč ročně. Zahájení stavby - jaro 2016, otevření v  měsíci květnu – červnu 2017. 
Pan starosta průběžně odpovídal na dotazy zastupitelů. 
 

Ad/15 

Diskuse   
� Paní Ing. Geislerová vznesla stížnost na přílišnou častost a hlučnost akcí Pod sjezdovkou 

  - odpověděl pan starosta – jistá pravidla na organizování kulturních akcí jsou již 
zavedena. Přislíbil, že zastupitelé určí přísnější pravidla pro příští rok a to do konce září 
2015.  

    
� Pan Velkoborský měl dotaz na zastupitele, zda věděli o konání festivalu věčné nenávisti, 

který proběl v Nýrsku 
- odpověděl pan Stránský – Eternal Hate Fest vol. 13  proběhl 18. 07. 2015 
v areálu pod sjezdovkou. Jedná se o produkci metalové hudby. 
- Program i texty je monitorovaný Policií ČR (bez připomínek) 
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� Mgr. Bunda - upozornil na páchání dopravních přestupků řidiči autobusových linek na 

autobusovém nádraží, únik vody při napouštění cisteren na koupališti, splavení hlíny po 
dešti, nezabezpečený výkop u VO, nefunkční VO přes víkend v lokalitě Sídliště II. 

  - odpověděl pan starosta  

 
� Pan Vaňkát – za klub Alfa by chtěl poděkovat za podporu, kterou získává od města 

-  dotaz na zastupitele Mgr. Bundu, zda má konkrétní důvod pro změnu 
auditora? 

- odpověděl Mgr. Bunda – žádné konkrétní důvody nemám 
 

Ad /16 
Návrhová komise předkládala návrhy usnesení k jednotlivým bodům v průběhu jednání,  
ta byla přijata a schválena. Viz zápis výše. 

 

 

Ad/17 
Na závěr zasedání pan starosta zastupitelům a přítomné veřejnosti za účast a veřejné zasedání 
ukončil /17.46 h/. 
 
V Nýrsku dne 18. 08. 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 z 5. veřejného zasedání Zastupitelstva města Nýrska konaného 17. 08. 2015 

v 16.00 hodin ve společenském sále Městské knihovny v Nýrsku. 

 
34./1 Zastupitelstvo města Nýrska schvaluje změnu zakladatelské listiny v Článku VIII. 
Jednatel, který nově zní takto: „Společnost má jednoho jednatele. Jednatel zastupuje 

společnost samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné nebo 

vypsané obchodní firmě společnosti připojí jednatel svůj podpis.“ 
 

34./2 Zastupitelstvo města Nýrska odvolává z funkce jednatele společnosti Nýrská teplárna, 
s.r.o. Bc. Soňu Hladíkovou, nar. 24. 11. 1983, bytem Nýrsko, Klatovská 696, PSČ  
340 22. 

35. Zastupitelstvo města Nýrska určilo dle § 17 odst. 1 zák. č. 93/2009 Sb., zákona  
o auditorech, ve znění pozdějších změn a doplňků, jako auditora pro přezkum hospodaření 
Města Nýrska za rok 2015 auditorskou firmu Ing. Jan Nozar, auditor, Na Výhledech 315, 334 
52 Merklín. 

36. 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 prodloužení kontokorentního úvěru ve stávající výši 12 mil. Kč o jeden rok. Prodloužení 
bude realizováno formou dodatku ke stávající úvěrové smlouvě. Zastupitelstvo pověřuje pana 
Ing. Miloslava Rubáše, starostu města, k podpisu dodatku úvěrové smlouvy.  

37./1 Zastupitelstvo města Nýrska bere na vědomí závěrečný účet za rok 2014 
Dobrovolného svazku obcí Úhlava. 

37./2 Zastupitelstvo města Nýrska bere na vědomí závěrečný účet Dobrovolného svazku 
obcí Údolí pod Ostrým za rok 2014 

38. Zastupitelstvo města Nýrska rozhodlo dle § 85 písm. c) zák. č. 128/2000, o obcích,  
ve znění pozdějších změn a doplňků, poskytnout finanční příspěvek ve výši 149.340,- Kč 
Plzeňskému kraji na zajištění dopravní obslužnosti na rok 2015 na základě Smlouvy  
o poskytnutí finančního příspěvku Plzeňskému kraji na zajištění dopravní obslužnosti ze dne 
10. 02. 2015 

39. Zastupitelstvo města Nýrska rozhodlo dle § 85, písm. 8) zákona č. 128/2000 Sb.,  
o obcích, ve znění pozdějších změn a doplňků, o poskytnutí daru ve výši 30.000,- Kč spolku 
Ekoregion  Úhlava, z.s 

40. Zastupitelstvo města Nýrsko vyslovilo souhlas s podpisem darovací smlouvy o nabytí 
vlastnického práva k předmětu převodu kanalizačního řadu včetně jeho součástí  
a vodovodního potrubí včetně jeho součástí procházejících pozemkovou parcelou č.parc. 
996/15 v k.ú. Nýrsko v hodnotě 545 tis. Kč a se zřízením služebnosti těchto inženýrských sítí 
ve prospěch města Nýrska zatěžující parcelu č.parc. 996/15 v k.ú. Nýrsko. Služebnost bude 
zřízena bezúplatně. 

41. Zastupitelstvo města Nýrska rozhodlo dle § 85, písm. c) zákona č. 128/2000 Sb.,  
o obcích, ve znění pozdějších změn a doplňků, o poskytnutí individuální dotace ve výši 
70.000,-- Kč  panu Marku Maškovi, IČ: 66388350 na výstavbu vstupní brány do Lesního 
divadla v Nýrsku a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle zákona  
č. 250/2000 Sb.    
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Zastupitelstvo města Nýrska rozhodlo dle § 28 odst. 1 zákona č. 128/2000, o obcích, ve znění 
pozdějších změn a doplňků: 
42./1 o názvu ulice Jahodová na parcele parc.č. 1549/32 v k.ú. Nýrsko. 

42./2   o názvu prodloužené části ulice na parcele parc.č. 1549/112 navazující na parcelu parc. 
číslo 1549/35, vše v k.ú. Nýrsko jako ulice K zahradám. 

42./3   o názvu prodloužené části ulice na parcele parc.č.1549/112 navazující na parcelu parc. 
číslo 1520/6, vše v k.ú. Nýrsko jako ulice Práce. 

42./4  o místopisném názvu části města Pod Globusem v části města dle grafické přílohy. 

 
43. Zastupitelstvo města Nýrska rozhodlo na základě § 44 odst. d) zákona č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších změn  
a doplňků, pořídit změnu územního plánu města Nýrska č. 2 rozšířenou o návrh žadatele  
M. S., Bystřice nad Úhlavou 12, 340 22 Nýrsko 

 
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: 

44./1 odkoupit stavební parcelu číslo kat. 125  v k.ú. Bystřice nad Úhlavou za cenu 
stanovenou znaleckým posudkem 

44/2. prodat část pozemkové parcely číslo kat. 1227/11 a část pozemkové parcely číslo kat. 
63/7 v k.ú. Hodousice za cenu 130,- Kč/m2  

44./3 o bezúplatném převodu pozemkových parcel číslo kat. 365/6 a 365/11 v k.ú. Bystřice 
nad Úhlavou do vlastnictví České republiky – Státní pozemkový úřad  

44./4 odkoupit části pozemkových parcel číslo kat: 

- p.č. 265/4 za cenu 300,- Kč/m2 

- p.č. 268/3 a 268/4 za celkovou cenu 10.000,- Kč 

- p.č. 273/1 a 301/185 za cenu 300,- Kč/m2 

-     směnit část p.č. 305/5 a 305/4 do vlastnictví města Nýrska a za část p.p.č. 301/5  
do  vlastnictví pan Romana Straky bez finančního vyrovnání, vše v k.ú. Nýrsko s tím, že 
výměry určí geometrický plán.  

44./5 pověřuje Ing. Miloslava Rubáše, starostu města, k nákupu pozemků parc. č. 2197  
a 2198 v k.ú. Nýrsko formou E-aukce bez určení horní hranice kupní ceny.   

45.  Zastupitelstvo města Nýrska, na základě doporučení finančního výboru, rozhodlo dle  
§ 85, písm. f) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších změn a doplňků, 
neprominout p. J. Ž, bytem, Nýrsko, požadovanou výši penále za pozdní úhradu nájemného. 
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46.  Zastupitelstvo města Nýrska, trvá na svém stanovisku ze dne 09. 02. 2015, neumisťovat 
pamětní kámen spisovateli Hansi Watzlikovi na pozemku města Nýrska. 

 
 

 
V Nýrsku dne 18. 08. 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 


