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Zápis 

z 9. veřejného zasedání Zastupitelstva města Nýrska konaného dne 23. 05. 2016 
 v 16.00 hodin ve společenském sále Městské knihovny v Nýrsku. 

 
Přítomni: členové ZM dle presenční listiny 
Omluveni: p. Kolář, Ing. Janovský 
Program 9. veřejného zasedání ZM dne 23. 05. 2016  
1. Zahájení 
2. Kontrola usnesení z předchozího zasedání 
3. Projednání závěrečného účtu a účetní závěrky města za rok 2015 
4. Projednání poskytnutí půjček z Fondu rozvoje bydlení 
5. Projednání poskytnutí dotací sportovním, kulturním a zájmovým organizacím 
6. Projednání návrhu na pořízení změny územního plánu města Nýrska č. 3 
7. Projednání obecně závazné vyhlášky města č. 1/2016  
8. Projednání poskytnutí finančního příspěvku Plzeňskému kraji na zajištění dopravní 

obslužnosti  
9. Projednání žádosti o poskytnutí finanční výpomoci Ekoregionu Úhlava 
10. Projednání přijetí úvěru 
11. Jednání valné hromady společnosti Nýrská teplárna, s. r.o. Nýrsko  
12. Projednání nákupu a prodeje pozemků 
13. Projednání prodeje plynovodu včetně věcného břemene 
14. Projednání návrhu na zrušení JSDH obce Hodousice  
15. Rozpočet Dobrovolného svazku obcí Údolí pod Ostrým na rok 2016. 
16. Rozpočet Dobrovolného svazku obcí Úhlava na rok 2016 a změna rozpočtu za rok 2015 
17. Různé 
18. Diskuze 
19. Usnesení, případná rekapitulace usnesení 
20. Závěr  

 
Ad/1 Pan starosta přivítal zastupitele města a přítomné občany, zahájil 9. 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 (10 pro: 0 proti: 0 zdrželo se) 
Ing. Irlbeková, ověřovatel zápisu z 8. veřejného zasedání členů ZM konaného dne  
29. 02. 2016, konstatovala, že zápis odpovídá průběhu jednání a že nebyly shledány 
nedostatky. Zápis doporučila ke schválení. Hlasování řídil pan starosta. 
Zápis schválilo (10:0:0) 
V 16,04 se na jednání dostavil Ing. Svejkovský. 
Do návrhové komise pro přípravu usnesení byli navrženi a schváleni:  
         p. Stránský (10:0:1) 
           Mgr. Pavlík (10:0:1) 
Za ověřovatele zápisu z dnešního zasedání byli navrženi a schváleni:  
              Ing. Svejkovský (10:0:1) 
   Ing. Irlbeková (10:0:1) 
Zapisovatelkou byla navržena a zvolena Iva Bělová (11:0:0) 
Pan starosta navrhl, aby diskuze 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 (11:0:0) 
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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 29. 02. 2016. 
ZM bere zprávu na vědomí 

 

Ad/3  
Mgr. Pavlík seznámil s materiálem Projednání závěrečného účtu a účetní závěrky města  
za rok 2015. 

Dle § 43 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších změn a doplňků, projedná 
zastupitelstvo města do 30. 06. následujícího roku závěrečný účet města spolu se zprávou  
o výsledcích přezkoumání hospodaření města za uplynulý kalendářní rok. 

Ze závěrečného účtu města vyplývá, že příjmy města činily v roce 2015 111.607.534,47 Kč, 
výdaje 89.663.227,85 Kč. Financování města bylo: -19.387.485,31  Kč, počáteční stav roku 
2015 byl 11.377.895,61 Kč.   Zůstatek roku 2015 je 13.934.716,92 Kč.  
 
V roce 2015 mělo město Nýrsko hospodářskou činnost - bytové hospodářství, které  
na základě komisionářské smlouvy obstarávají Technické služby města Nýrska. Hospodářský 
výsledek bytového hospodářství za rok 2015 činil 4.160.505,16 Kč. 

Hospodaření příspěvkových organizací města Nýrska 

Základní škola Nýrsko, Školní ul.   
- za rok 2015 škola vykázala celkový výsledek hospodaření ve výši 341.773,05 Kč. Návrh 
rozdělení hospodářského výsledku je 143.000,-- Kč do rezervního fondu, 72.606,05 Kč  
do fondu odměn a 126.170,-- Kč  do investičního fondu. 
 
Základní škola a Mateřská škola Nýrsko, Komenského ul. 
- za rok 2015 škola vykázala celkový výsledek hospodaření ve výši 68.165,64 Kč. Návrh 
rozdělení hospodářského výsledku je 18.165,64 Kč do rezervního fondu, 50.000,-- Kč  
do fondu odměn.  
 
Základní umělecká škola Nýrsko 
- za rok 2015 škola vykázala celkový výsledek hospodaření ve výši 17.842,11 Kč. Návrh 
rozdělení hospodářského výsledku je 7.000,-- Kč do rezervního fondu, 10.842,11 Kč do fondu 
odměn.  
 
Technické služby města Nýrska 
- organizace vykázala za rok 2015 celkový výsledek hospodaření ve výši 439.883,71 Kč. 
Návrh rozdělení hospodářského výsledku je 293.283,71,-- Kč do rezervního fondu, 146.600,-- 
Kč do fondu odměn.  
 
Hospodářské výsledky budou u příspěvkových organizací převedeny v souladu se zák.  
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, do rezervních fondů,  
do fondů odměn a investičního fondu. 
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Všechny dotace ze státního rozpočtu a rozpočtu KÚ byly vyúčtovány. Z vyúčtování vyplývá 
odvod nevyčerpaných finančních prostředků na volby do zastupitelstva ve výši 7.000,-- Kč.   
 
Firma Ing. Jan Nozar, auditor, č. oprávnění 1424, provedl přezkoumání hospodaření města  
za rok 2015.  Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2015 konstatuje:  

 
A. VYJÁDŘENÍ K SOULADU HOSPODAŘENÍ S HLEDISKY PŘEZKOUMÁNÍ 
HOSPODAŘENÍ       
Na základě provedeného přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku Město 
Nýrsko za rok 2015 jsem nezjistil žádnou skutečnost, která by mě vedla k přesvědčení, že 
přezkoumávané hospodaření územního samosprávného celku není ve všech významných 
(materiálních) ohledech v souladu s hledisky hospodaření uvedenými v bodě III této zprávy.  
 
B. VYJÁDŘENÍ OHLEDNĚ CHYB A NEDOSTATKŮ 
Zákon o přezkoumání hospodaření stanoví, abych ve zprávě o výsledku přezkoumání 
hospodaření uvedl závěr podle ustanovení § 10 odst. 2 písm. d) a odst. 3 citovaného zákona. 
Toto ustanovení vyžaduje, abych uvedl, zda při přezkoumání hospodaření byly zjištěny chyby 
a nedostatky a v čem případně spočívaly, a to bez ohledu na jejich významnost (materialitu)  
a jejich vztah k hospodaření města jako celku. Proto konstatuji, že při přezkoumání 
hospodaření jsem nezjistil chyby a nedostatky.    
 
C. UPOZORNĚNÍ NA PŘÍPADNÁ RIZIKA 
V průběhu přezkoumání hospodaření jsem nezjistil žádná rizika, která mohou mít negativní 
dopad na hospodaření města v dohledné budoucnosti.    
 
Závěrečný účet města Nýrska včetně všech příloh byl podrobně projednán finančním 
výborem. 
 
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. Stránský přednesl 
návrh na usnesení.  

Usnesení  9/79./1/2016 

(11-0-0) 

Usnesení  9/79./2/2016 

(10-0-1) 

 

Ad /4  
Pan Šťasta seznámil s materiálem Projednání poskytnutí půjček z fondu rozvoje bydlení 
města Nýrska pro rok 2016. 
Ve stanoveném termínu tj. do 06. 04. 2016 podali žádost o půjčku tři žadatelé a to  
na celkovou částku 250.000,-- Kč. Na základě zastupitelstvem schváleného hospodaření FRB 
za rok 2015 se uvažuje pro tento rok poskytnout půjčky až do výše 450 tis. Kč. 
Po stanoveném termínu na podání žádostí byla dne 25. 04. 2016 doručena žádost o půjčku 
paní M. V. na požadovanou částku 25.000,-- Kč. Komise na posuzování žádostí FRB zasedala 
25. 04. 2016 od 15,00 hod., žádost paní M. V. byla doručena až v odpoledních hodinách – po 
zasedání komise. To znamená, že pozdě podaná žádost nebyla komisí projednána. 
Komise posoudila tři včas podané žádosti z hlediska formální správnosti a úplnosti. Z těchto 
žádostí žádného žadatele nevyloučila. Vzhledem k požadovaným finančním prostředkům  
a možnostem fondu navrhuje komise poskytnout půjčku všem žadatelům, kteří v řádném 
termínu podali žádost a to takto: 
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Společenství domu Vančurova 693 Nýrsko          50.000,- Kč 
J. G.                  150.000,- Kč 
Š. K.           50.000,- Kč 
 
Pan starosta požádal zastupitele o vyjádření k žádosti paní M. V. Zastupitelé souhlasí, aby jí 
byla půjčka poskytnuta. Pan starosta vyzval členy návrhové komise k předložení návrhu na 
usnesení k tomuto bodu, navýšeného o částku 25.000 Kč. Mgr. Pavlík přednesl návrh  
na usnesení.  

Usnesení  9/80/2016 

(11-0-0) 

 

Ad/ 5 
S materiálem Projednání poskytnutí dotací sportovním, kulturním a zájmovým organizacím  

a jednotlivcům seznámila Ing. Irlbeková. 
Město Nýrsko vyhlásilo program pro příjemce dotace v oblasti sportovních, kulturních  
a zájmových organizací a jednotlivců na rok 2016 a to vyvěšením na úřední desce MěÚ 
Nýrsko a zveřejněním na www stránkách města. Výběrové řízení bylo vyhlášeno dle 
Prováděcí směrnice č. 22/2016 „Podmínky pro získání dotace v oblasti kultury, sportu a 
zájmových organizací a jednotlivců“. Do termínu uvedeného ve výzvě tj. do 06. 04. 2016 bylo 
doručeno 12 žádostí v oblasti sportu, 4 žádosti v oblasti kultury, 7 žádostí v oblasti zájmových 
a společenských organizací a 4 žádosti jednotlivců na reprezentaci města.  
Komise veškeré žádosti posoudila a předložila návrhy na uzavření smlouvy na dotace 
v maximální výši do 50 tis. Kč starostovi města, který o jejich výši v rámci své pravomoci 
rozhodl dne 09. 05. 2016 rozhodnutím č. 89.   
Rozhodování o poskytnutí dotací nad 50 tis. Kč je vyhrazeno dle § 85, písm. c) zákona  
č. 128/2000Sb. o obcích zastupitelstvu města. 
Předložené žádosti nad 50 tis. Kč a doporučení komise je následující: 
 
FK Okula Nýrsko, IČ: 48351814 – na dokončení oprav kabin fotbalového oddílu, na provozní 
činnost oddílu FK Okula Nýrsko  
Celková požadovaná částka 745.000,- Kč, z toho 100.000,-- Kč na opravy kabin 
Komise po posouzení žádosti doporučuje dotaci ve výši 585.000,- Kč. 

 
Tenisový klub Nýrsko, IČ: 26524236 – na údržbu a provoz tenisového areálu, na nákup 
sportovních potřeb pro tenis, na provozní činnost klubu 
Celková požadovaná částka 97.000,- Kč 
Komise po posouzení žádosti doporučuje dotaci ve výši 57.000,-Kč. 

 
Alfa klub z. s. Nýrsko, IČ: 22827439 – na zabezpečení provozu klubu, který se zaměřuje na 
zlepšování kvality života dětí a mládeže z Nýrska, zejména formou volnočasových aktivit 
Celková požadovaná částka 120.000,- Kč 
Komise po posouzení žádosti doporučuje dotaci ve výši 95.000,- Kč. 

 
Autoklub Nýrsko ČR Nýrsko, IČ: 48353850 – na opravu střechy budovy v objektu autoklubu  
Celková požadovaná částka 270.000,-- Kč 
Komise po posouzení žádosti doporučuje dotaci ve výši 150.000,- Kč. 
 
V roce 2016 byly rozděleny dotace v následující výši: 
Celkem dotace v oblasti sportu                                          771.000,- Kč 
Celkem dotace v oblasti kultury                                           85.000,- Kč 
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Celkem dotace pro zájmové a společenské org.                 385.000,- Kč 
Celkem dotace mimořádná - jednotlivci                               19.000,-- Kč         
Celkem                                                1.260.000,- Kč 

  

Nové žádosti o dotace podané v průběhu roku 2016 budou posuzovány a schvalovány 

jako individuální dotace z rozpočtu města.     
 

K předloženému materiálu neměl nikdo další ze ZM připomínky. Pan starosta se pozastavil 
nad tím, že na veřejném zasedání není nikdo ze zástupců příjemců dotací. Bylo by dobré, 
kdyby zástupci sportovních oddílů FK a Tenisu seznámili zastupitele s představou své 
činnosti do budoucna, zejména s ohledem na žákovské a dorostenecké soutěže. Poté vyzval 
členy návrhové komise k předložení návrhu na usnesení k tomuto bodu. Pan Stránský 
přednesl návrh na usnesení.  

Usnesení  9/81./1/2016 

(11-0-0) 

Usnesení  9/81./2/2016 

Bere na vědomí 

 

Ad/6 
Pan Vítovec seznámil s materiálem Projednání návrhu na pořízení změny územního plánu 
města Nýrska č. 3. 
V souladu s pravidly zastupitelstva města pro pořízení změn územního plánu bylo podáno  
5 žádostí, které mohou být zařazeny po projednání zastupitelstvem města do návrhu na změnu 
územního plánu. 
Seznam návrhů: 
 

 
K předloženému materiálu neměl nikdo ze ZM připomínky. Zastupitelé postupně hlasovali. 
Pan starosta vyzval členy návrhové komise k předložení návrhu na usnesení k tomuto bodu. 
Mgr. Pavlík přednesl návrh na usnesení.  

Usnesení  9/82./1/2016 

(11-0-0) 

Usnesení  9/82./2/2016 

1. (11-0-0), 2. (11-0-0), 3. (11-0-0), 4. (11-0-0), 5. (11-0-1) 

 

p.č. žadatel k.ú. p.p.č. původní  požadovaný stanovisko zpracovatele 

1 Š. R. Hodousice 1539 orná půda stavební Doporučuje 
 
zastupitelstvo souhlasí 

2 A. V. Nýrsko 913/1 a 
913/2 

1RD 2RD Doporučuje 
 
zastupitelstvo souhlasí 

3 B. P. Bystřice nad 
Úhlavou 

92/4 a 
663/2 

louka všeobecná 
obytná  

Doporučuje 
 
zastupitelstvo souhlasí 

4 Š. L. Nýrsko 593/2 a 
593/3 

orná půda všeobecná 
obytná  

Nedoporučuje 
p. starosta-protinávrh 

zastupitelstvo souhlasí 

5 M. I. Zelená Lhota 1192/2 les obytná Nedoporučuje 
zastupitelstvo souhlasí 

se záporným stanoviskem 
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Ad/7 
Pan Šlenc seznámil s materiálem Projednání obecně závazné vyhlášky města č. 1/2016.  
Zastupitelé města na svém veřejném zasedání 14. 12. 2015 schválili obecně závaznou 
vyhlášku č.3/2015 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku města Nýrska. 
V článku 2 „Vymezení pojmů“ bylo v odstavci (3) stanovena 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). 

 Na základě připomínky odboru veřejné správy dozoru a kontroly Ministerstva vnitra, byl 
odst. 3 obecně závazné vyhlášky změněn takto: 

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 (např. 

společenské šaty, plesové šaty). 
 
K předloženému materiálu neměl nikdo další ze ZM připomínky. Pan starosta vyzval členy 
návrhové komise k předložení návrhu na usnesení k tomuto bodu. Pan Stránský přednesl 
návrh na usnesení.  

Usnesení  9/83/2016 

(11-0-0) 
                    

Ad/8 
Mgr. Bunda představil materiál Projednání poskytnutí finančního příspěvku Plzeňskému kraji 
na zajištění dopravní obslužnosti.  
Předmětem smlouvy je poskytnutí finančního příspěvku na zajištění dopravní obslužnosti 
v roce 2016 na území Plzeňského kraje. Finanční příspěvek ve výši 148.710,-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 
příspěvek Plzeňskému kraji. Tato částka je obsažena ve schváleném rozpočtu města na rok 
2016. 
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 vyzval členy 
návrhové komise k předložení návrhu na usnesení k tomuto bodu. Mgr. Pavlík přednesl návrh 
na usnesení.  

Usnesení  9/84/2016 

(11-0-0) 

 

Ad/9 
Bc. Hladíková seznámila s materiálem Projednání žádosti o poskytnutí finanční výpomoci 
Ekoregionu Úhlava. 
Místní akční skupina Ekoregion Úhlava, z.s., Nýrsko, IČ:26989662 podala žádost  
o poskytnutí bezúročné návratné finanční výpomoci ve výši 358.372,-- Kč s dobou splácení 
01. 05. 2016 – 31. 12. 2024. 
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Důvodem je předfinancování režijních výdajů spojených s realizací „Strategie komunitně 
vedeného místního rozvoje pro území MAS“, jehož součástí je také město Nýrsko. Tyto 
režijní výdaje budou ze100% hrazeny z veřejných zdrojů. MAS Ekoregion Úhlava však jako 
nezisková organizace nedisponuje prostředky na předfinancování těchto výdajů.  
MAS bude v příštích letech vybírat projekty konečných žadatelů k financování z dotačních 
programů. Město Nýrsko bude jedním z žadatelů těchto dotačních programů prostřednictvím 
MAS. Na financování režijních výdajů se budou podílet všechny obce, které jsou členy MAS. 
Výše částky se odvíjí od počtu obyvatel v jednotlivých obcích k 31. 12. 2014.  
 
K předloženému materiálu neměl nikdo ze ZM připomínky. Pan starosta doplnil informací 
o činnosti MAS a možnosti čerpání dotací z tohoto programu. Vyzval členy návrhové komise 
k předložení návrhu na usnesení k tomuto bodu. Pan Stránský přednesl návrh na usnesení.  

Usnesení  9/85/2016 

(11-0-0) 

          

Ad/10 
Paní Heflerová seznámila s materiálem Projednání přijetí úvěru. 
V rámci rozhodnutí o přijetí úvěru bylo vyhlášeno nadlimitní výběrové řízení dle zákona č. 
137/2006 Sb. o veřejných zakázkách na poskytovatele úvěru. Termín podání nabídek byl  
do 18. 04. 2016. Byly podány dvě nabídky (Česká spořitelna a.s., Komerční banka a.s.),  
ze kterých hodnotící komise dle kritéria nejnižší nabídkové ceny doporučuje uzavření 
smlouvy s Českou spořitelnou a.s., IČ: 45244782. Konkrétně se jedná o dlouhodobý 
investiční úvěr ve výši 40 mil. Kč na financování investičních akcí města realizovaných 
v letech 2016-2018. Splatnost úvěru 31. 01. 2019 - 31. 07. 2036, pevná úroková sazba  
po celou dobu splatnosti 0,75% p. a. Součástí nabídky je i návrh znění úvěrové smlouvy, kde 
jsou mj. umožněny mimořádné splátky úvěru bez sankce za předčasné splacení. Z úvěru bude 
financována zejména výstavba domu pro seniory.  
 
K předloženému materiálu neměl nikdo ze ZM připomínky. Pan starosta doplnil a vyzval 
členy návrhové komise k předložení návrhu na usnesení k tomuto bodu. Mgr. Pavlík přednesl 
návrh na usnesení.  

Usnesení  9/86./1/2016 (11-0-0) 

Usnesení  9/86./2/2016  (11-0-0) 

Usnesení  9/86./2/2016 (11-0-0) 
       
 

Ad/11 
Ing. Rubáš zahájil jednání Valné hromady společnosti Nýrská teplárna, s. r. o. Zastupitelstvo 
města Nýrska vykonává působnost valné hromady společnosti Nýrská teplárna, s. r. o. 

Program jednání valné hromady: 

1. Zpráva jednatele o činnosti společnosti Nýrská teplárna s.r.o. za druhou polovinu roku 
2015 

2. Zpráva jednatele o hospodaření společnosti  
3. Zpráva dozorčí rady  
4. Projednání roční účetní závěrky společnosti a návrh dozorčí rady na schválení roční 

účetní závěrky valnou hromadou 
5. Návrh jednatele společnosti na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2015. 
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ad.1) Předsedající valné hromady vyzval Bc. Maláta, jednatele společnosti, aby přednesl 
zprávu o činnosti společnosti.  
ad. 2) K druhému bodu jednání vyzval předsedající opět jednatele společnosti o předložení 
zprávy o hospodaření společnosti. 
Obě zprávy byly umístěny v předsálí a zastupitelé města a veřejnost měla možnost se s nimi 
seznámit před i v průběhu jednání valné hromady. 
ad. 3) Ing. Rubáš – předseda dozorčí rady - seznámil přítomné se zápisem DR. Konstatoval, 
že DR společnosti neobdržela v roce 2015 žádný podnět příp. stížnost od odběratelů a ani  
od zastupitelů města.   
Dále DR konstatovala, že neshledala žádných pochyb v hospodaření společnosti, účetnictví je 
vedeno řádně, průkazně a věrohodně v souladu se zákonem.  
ad. 4) Dozorčí rada na základě zprávy o hospodaření společnosti doporučuje schválení roční 
účetní závěrky za rok 2015. 
ad. 5) Jednatel společnosti Bc. Miroslav Malát navrhuje dosažený hospodářský výsledek  
po zdanění ve výši ve výši 73 836,02,- Kč, ponechat jako nerozdělený. Finanční prostředky 
budou použity na investice ke snížení emisí provozu výroby tepla předpokládané k realizaci 
v následujících letech. 
 
K předloženému materiálu neměl nikdo ze ZM připomínky. Mgr. Bunda konstatoval, že 
služby jsou dobré, bez problémů, ceny slušné. Předsedající valné hromady Ing. Rubáš se 
dotázal, zda má někdo další z přítomných nějaké připomínky či dotazy k fungování 
společnosti? Poděkování za dosavadní výsledky patří vedení společnosti a paní účetní. Poté 
pan starosta vyzval členy návrhové komise k předložení návrhu na usnesení k tomuto bodu. 
Pan Stránský přednesl návrh na usnesení.  

Usnesení  9/87./1/2016, 9/87./2/2016, 9/87./3/2016 

Bere na vědomí 

Usnesení 9/87./4/2016  

(11-0-0) 

Usnesení 9/87./5/2016 

(11-0-0) 

 

Ad/12 
S materiálem Projednání nákupu a prodeje pozemků seznámil pan Soušek: 

1) Obyvatelé Domažlické ulice v Nýrsku žádají o odkoupení pozemků za svými 
zahradami, které mají v pronájmu jako zahrádky. Tyto pozemky jsou v zátopovém 
území a nelze je využít jako stavební pozemky. Jedná se o pozemky p. č. 2545, 2543, 
2542, 2541, 2540, 2539 a část 2538, vše v k. ú. Nýrsko.  

     Pokud prodej, tak za cenu dle směrnice (100,- Kč/m2). 
 
2) Předkládáme vlastní návrh na odkoupení pozemku p. č. 2197 - ostatní plocha o výměře 

5 m2 a pozemku p. č. 2198 - ostatní plocha o výměře 1412 m2, obě v k. ú. Nýrsko,  
za cenu 1.010.000,- Kč a uhrazení nákladů s převodem ve výši 4.630,- Kč. Jedná se  
o odkoupení pozemků od České pošty, s. p. na základě nabídky prostřednictvím 
elektronické aukce. 
 

3) V reakci a dotaz Sús Klatovy (správce komunikací Plzeňského kraje) byl předložen 
návrh na projednání problematiky, kterou pan starosta otevřel na jednání porady 
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starosty, konané dne 11. 4. letošního roku. Naskýtá se možnost zařazení stavby 
obchvatu do programu IROP. Nositelem projektu a realizace bude Plzeňský kraj. 
Vzhledem k tomu předkládáme návrh na odkoupení části pozemkové parcely č. kat. 
2497 v k. ú. Nýrsko o výměře cca 2900 m2 za cenu 500 Kč/m2. 
Obchvat by výrazným způsobem odlehčil nákladní dopravě. V prvé řadě se bude jednat 
o napojení průmyslové zóny v oblasti za firmou UVEX, dále bude vyřešena doprava  
do firmy GREINER, dále do firmy LS. V neposlední řadě dojde k odlehčení dopravy 
směrem na hraniční přechod Všeruby, protože rekonstrukcí mostu před Chudenínem  
a opravou komunikace do Všerub došlo rovněž k nárůstu nákladní dopravy v prostoru 
Klostermannovy a Komenského ulice a tím i před základní školou. Dalším 
nezanedbatelným přínosem bude i výstavba nového mostu přes Úhlavu v prostoru  
u OMV.  

Mgr. Pavlík, navrhovatel, přednášel průběžně návrhy na usnesení.  
K předloženému materiálu neměl nikdo ze ZM připomínky. Pan starosta poděkoval členům 
zastupitelstva za přístup k návrhu na odkoupení části pozemkové parcely, související s 
plánovaným obchvatem.  

Usnesení  9/88./1/2016   Usnesení  9/88./2/2016 

(11-0-0)     (9-0-2) 

Usnesení  9/88./3/2016   

(10-0-1) 

 

Ad/13 
S materiálem Projednání prodeje plynovodu včetně věcného břemene seznámil pan Šťasta. 
Město Nýrsko realizovalo v předcházejících letech výstavbu plynárenských zařízení včetně 
všech součástí a příslušenství v rámci stavby „Nízkotlaké plynovody a přípojky, Nýrsko – ul. 
Nádražní, Petra Bezruče, Chodská“. V současné době na základě nájemní smlouvy provozuje 
toto zařízení RWE GasNet, s.r.o. se sídlem Klišská 940, 401 17 Ústí nad Labem. Do dalšího 
období se z důvodu ekonomických i provozních jeví jako výhodnější toto zařízení stávajícím 
provozovateli prodat. Jedná se o tato zařízení: 
 

 
 
Kupní cena byla stanovena dohodou na částku 1.163.331,- Kč ve dvou splátkách. Podmínkou 
druhé splátky je, že město Nýrsko na své náklady zajistí zřízení věcného břemene ve smyslu 
služebnosti ke všem dotčeným pozemkům. 
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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 Stránský přednesl 
návrh na usnesení.  

Usnesení  9/89/2016 

(11-0-0) 
                             
Ad/14 
Pan Vítovec seznámil s materiálem Projednání návrhu na zrušení JSDH obce Hodousice.  
Sbor dobrovolných hasičů Hodousice předložil návrh na zrušení jednotky sboru dobrovolných 
hasičů schválený jejich valnou hromadou dne 22. 01. 2016. Důvodem je obtížné personální 
zajištění této výjezdové jednotky z důvodu věkového složení sboru, zdravotních požadavků  
a také obtížného zajištění průběžného odborného školení jednotlivých členů jednotky. 
Nezanedbatelné nejsou ani náklady na pořízení nezbytného vybavení. V posledních letech 
tato jednotka nebyla povolána k žádnému zásahu, neboť v územním obvodu města Nýrska 
vždy zasahuje jednotka sboru dobrovolných hasičů Nýrska, která splňuje jak podmínky 
personální, materiální a hlavně časovou dostupnost.  
Tímto zrušením bude i nadále dodrženo ustanovení § 29 odst. a) zákona č. 133/1985 Sb.,  
o požární ochraně, ve znění pozdějších změn a doplňků, kdy je obec povinna ve svém 
územním obvodu zajistit jednotku sboru dobrovolných hasičů. Zrušení jednotky sboru 
dobrovolných hasičů podléhá souhlasu Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje – 
Územní odbor Klatovy, žádost byla projednána a byl vysloven předběžný souhlas. 
I nadále bude v obci fungovat Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Sbor dobrovolných 
hasičů Hodousice, které se velkou měrou podílí na organizaci sportovních a společenských 
akcí v obci. 
 
Pan starosta předal slovo panu Kubátovi z SDH Hodousice, který návrh doplnil.  
K předloženému materiálu neměl nikdo ze ZM připomínky. Pan starosta vyzval členy 
návrhové komise k předložení návrhu na usnesení k tomuto bodu. Mgr. Pavlík přednesl návrh 
na usnesení.  

Usnesení  9/90/2016   

(11-0-0)  

 

 

Ad/15 
Bc. Hladíková seznámila s materiálem Rozpočet Dobrovolného svazku obcí Údolí pod 
Ostrým na rok 2016. 
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, příjmy ve výši 
1 215 000,- Kč a výdaje 1 215 000,- Kč.   
 
K předloženému materiálu neměl nikdo ze ZM připomínky. Pan starosta vyzval členy 
návrhové komise k předložení návrhu na usnesení k tomuto bodu. Pan Stránský přednesl 
návrh na usnesení.  

Usnesení  9/91/2016 

Bere na vědomí 
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Ad/16 
Paní Heflerová seznámila s materiálem Rozpočet na rok 2016 a změna rozpočtu na rok 2015 
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 2016 byl schválen na shromáždění starostů jako vyrovnaný – 
příjmy 50 000,- Kč a výdaje 50 000,-  Kč.  
S finanční spoluúčastí Města Nýrska na činnosti Dobrovolného svazku Úhlava je počítáno 
v již schváleném rozpočtu Města Nýrska na rok 2016. 
Rozpočet svazku Úhlava na rok 2015 byl schválen na shromáždění starostů jako vyrovnaný – 
příjmy 50 000,- Kč a výdaje 50 000,-  Kč.  
Vzhledem k  tomu, že v  průběhu roku došlo k  nárůstu příjmů – dotace na pořízení party 
stanu s příslušenstvím pro akce v obcích mikroregionu Úhlava, byla provedena úprava 
rozpočtu, příjmy 266 190,-  Kč a výdaje 50 000,- Kč. 
Uvedené změny rozpočtu jsou v souladu s § 16, 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 vyzval členy 
návrhové komise k předložení návrhu na usnesení k tomuto bodu. Mgr. Pavlík přednesl návrh 
na usnesení.  

Usnesení 9/92/2016      

Bere na vědomí 
       

Ad/17 

Diskuze   

• Mgr. Bunda se domnívá, že by zastupitelstvo mělo v první řadě řešit otázku plochy 
náměstí, respektive pozemku, který byl v prvních porevolučních letech prodán. Dle 
jeho názoru by se mělo začít jednat a získat pozemek zpět. 

- pan starosta reagoval: město v posledních letech vykoupilo zpět většinu strategických 
staveb na náměstí a v jeho bezprostřední blízkosti.  

- Ing. Svejkovský – stavby na náměstí již vlastníme, pozemek, dle jeho názoru, není 
nutno kupovat.  

- pan Stránský – souhlasí s tím, že by bylo dobré, kdyby město pozemek vlastnilo, 
přesto se domnívá, že ani v jiných městech nebývá město vlastníkem budov v okolí 
náměstí a ani v tomto případě s tím nemá problém. 

- pan starosta navrhl Mgr. Bundovi, aby podal návrh na projednání problematiky 
pozemku p. Dvořáčka na příštím jednání ZM 

- Mgr. Bunda navrhl zařadit projednání pozemku pana Dvořáčka na Náměstí v Nýrsku 
na jednání příštího veřejného zasedání ZM 

 
• Mgr. Pavlík omluvil předsedu FK Okula Nýrsko, který se ze zdravotních důvodů 

nemohl zúčastnit VZ ZM a podal informaci z včerejší schůze oddílu. Je předpoklad, že 
mládežnická mužstva budou mít v příští sezoně dostatek hráčů.  

• Ing. Svejkovský byl pověřen poděkováním za delegaci poslanců KDU- ČSL v čele 
s místopředsedou vlády a ministrem kultury za přijetí, představení regionu. Zvláštní 
poděkování patří panu starostovi. 

• Pan Vaňkát – poděkoval za dotaci města přidělenou klubu Alfa. 
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Ad /18 
Návrhová komise předkládala návrhy usnesení k jednotlivým bodům v průběhu jednání,  
ta byla přijata a schválena. Viz zápis výše. 

 

Ad/19 
Na závěr zasedání veřejné zasedání ukončil /17,41 h/. 
 
V Nýrsku dne 23. 05. 2016 
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 9. veřejného zasedání Zastupitelstva města Nýrska konaného 23. 05. 2016 

v 16.00 hodin ve společenském sále Městské knihovny v Nýrsku. 

 

Zastupitelstvo města Nýrska 
  79. /1 na základě projednání a doporučení finančním výborem, schvaluje v souladu s § 84 
odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších změn a doplňků, 
závěrečný účet města Nýrska za rok 2015, souhlasí s celoročním hospodařením, a to bez 
výhrad. Schválením závěrečného účtu města dává zastupitelstvo souhlas s převodem 
zlepšeného hospodářského výsledku příspěvkových organizací do rezervních fondů, fondů 
odměn a fondu investic dle navrženého.  
 
  79. /2 na základě projednání a doporučení finančním výborem, schvaluje v souladu s § 84 
odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších změn a doplňků, 
účetní závěrku města Nýrska za rok 2015. Účetní závěrka byla přezkoumána nezávislým 
auditorem Ing. Janem Nozarem s konstatováním, že nebyly zjištěny chyby a nedostatky. 
 
80. Zastupitelstvo města Nýrska rozhodlo dle § 85, písm. j) zákona č. 128/2000 Sb.,  
o obcích, ve znění pozdějších změn a doplňků, o uzavření smlouvy o poskytnutí půjčky 
z FRB pro rok 2016 se všemi žadateli doporučenými výběrovou komisí v celkové částce 
275.000,-- Kč. 
 

Zastupitelstvo města Nýrska rozhodlo: 
81. /1 dle § 85, písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších změn  

a doplňků, o uzavření veřejnoprávní smlouvy s:  
� FK Okula Nýrsko IČ: : 48351814 – na dokončení oprav kabin fotbalového oddílu,  

na provozní činnost oddílu FK Okula Nýrsko v celkové výši 585.000,- Kč 
� Tenisový klub Nýrsko, IČ: 26524236 – na údržbu a provoz tenisového areálu, 

 na nákup sportovních potřeb pro tenis, na provozní činnost klubu v celkové výši 
57.000,-- Kč 

� Alfa klub z.s. Nýrsko, IČ: 22827439 – na zabezpečení provozu klubu, který se 
zaměřuje na zlepšování kvality života dětí a mládeže z Nýrska, zejména formou 
volnočasových aktivit, v celkové výši 95.000,-- Kč 

� Autoklub Nýrsko ČR Nýrsko, IČ: 48353850 – na opravu střechy budovy v objektu 
autoklubu, v celkové výši 150.000,-- Kč 

            
81. /2 bere na vědomí rozhodnutí starosty o uzavření smlouvy o poskytnutí 

následujících dotací:  
� Český kynologický svaz, ZO 151, IČ: 62630059, dotace ve výši 28.000,-- Kč 
� Klub českých turistů, odbor Nýrsko, IČ: 22754873, dotace ve výši 15.000,-- Kč 
� Radek Šmíd za nohejbalový klub Okula Nýrsko, dotace ve výši 5.000,-- Kč 
� HC 2009 Nýrsko, IČ: 26567121, dotace ve výši 30.000,-- Kč 
� Lukáš Vejskal za tým Tady a teď Nýrsko – malá kopaná, dotace ve výši 4.000,-- Kč 
� TJ Nýrsko ČSRS 989, IČ: 64388697, dotace ve výši 20.000,-- Kč 
� Vladimír Polomis – za volejbalový klub Nýrsko, dotace ve výši 4.000,-- Kč 
� SPORT TEAM NÝRSKO 2016,  z. s., IČ: 04914384, dotace ve výši 15.000,-- Kč 
� Pavel Doubek – za stolní tenis Nýrsko, dotace ve výši 8.000,-- Kč 
� Marek Mašek, IČ: 66388350, Lesní divadlo, dotace ve výši 45.000,-- Kč 
� Dům dětí a mládeže Nýrsko, IČ:69459100 -  dotace ve výši 24.000,-- Kč  

na zakoupení nábytku do společenského sálu 
                             -  dotace ve výši 8.000,-- Kč na  akci „Den dětí    
                             - dotace ve výši 8.000,-- Kč na „Česko německé setkání dětí 2016“ 
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� Český zahrádkářský svaz Nýrsko, IČ: 64390144, dotace ve výši 30.000,-- Kč 
� Český rybářský svaz, z. s. místní organizace Nýrsko, IČ: 43316701, dotace ve výši 

50.000,-- Kč  
� Český svaz chovatelů, základní organizace Nýrsko, IČ: 01913760, dotace ve výši 

25.000,-- Kč 
� Český svaz včelařů – základní organizace Nýrsko, IČ: 61785385, dotace ve výši 

20.000,-- Kč 
� Sbor dobrovolných hasičů Bystřice nad Úhlavou, IČ: 65580001, dotace ve výši 

15.000,-- Kč  
� Daniel Vítovec  Čsl. Legií 346, Nýrsko – thaiboxer, dotace ve výši 8.000,-- Kč 
� Václav Anděl, Petra Bezruče 172, Nýrsko – motokros, dotace ve výši 8.000,-- Kč 
� Martin Peller, Sídliště 672, Nýrsko – RC modely, dotace ve výši 3.000,-- Kč 

 
Zastupitelstvo města Nýrska: 

82. /1 určuje zastupitele města Ing. Miloslava Rubáše, bytem Nýrsko, ulice Žižkova 299, 
pro spolupráci s pořizovatelem při pořizování změny č. 3 územního plánu města 
Nýrska. 

 
82. /2 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. 3 na základě návrhů následujících žadatelů:  
Š. R., A. V., B. P., Š. L. 

 
83. 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 (obecních 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 obecně závaznou vyhlášku 
č. 1/2016, kterou se mění obecně závazná vyhláška č.3/2015 ze dne 14. 12. 2015  
k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku města Nýrska. 
 
84. 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 148.710,- Kč 
Plzeňskému kraji na zajištění dopravní obslužnosti na rok 2016 na základě Smlouvy  
o poskytnutí účelové dotace Plzeňskému kraji na zajištění dopravní obslužnosti. 
 
85. Zastupitelstvo města Nýrska v souladu s ust. §85, písm. j) zákona č. 128/2000 Sb.  
o obcích, ve znění pozdějších předpisů, rozhodlo poskytnout bezúročnou návratnou finanční 
výpomoc Místní akční skupině Ekoregion Úhlava, z. s. Nýrsko, IČ: 26989662 ve výši 
358.372,-- Kč se splácením 01. 05. 2016 – 31. 12. 2024.  Účelem je předfinancování 
režijních výdajů spojených s realizací „Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro 
území MAS“.  Na bezúplatnou návratnou finanční výpomoc bude uzavřena veřejnoprávní 
smlouva dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.  
 
Zastupitelstvo města Nýrska: 

86. /1 rozhodlo na základě doporučení hodnotící komise o vítězi výběrového řízení, tj. 
Česká spořitelna a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, IČ: 45244782. 

86. /2 v souladu s ust. §85, písm. j) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů, schvaluje přijetí dlouhodobého investičního úvěru ve výši 40 mil. Kč se 
splatností do 31. 07. 2036 od České spořitelny a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 
4, IČ: 45244782. 



 3 
 

86. /3 v souladu s ust. §85, písm. j) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů, schvaluje navržené znění úvěrové smlouvy a pověřuje starostu města Nýrska, 
Ing. Miloslava Rubáše, jejím podpisem. 

 
Zastupitelstvo města Nýrska jakožto valná hromada společnosti Nýrská teplárna s.r.o. 

87. /1 bere na vědomí zprávu o činnosti.  
87. /2 bere na vědomí zprávu o hospodaření společnosti.  
87. /3 bere na vědomí zprávu dozorčí rady.  
87. /4 schvaluje roční účetní závěrku za rok 2015. 
87. /5 schvaluje rozdělení hospodářského výsledku za rok 2015 ve výši 73 836,02,- Kč, 

který zůstává jako nerozdělený.  
 
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: 
 

88. /1 prodat pozemkové parcely číslo kat. 2545, 2543, 2542, 2541, 2540, 2539 a část 
2538, vše v k. ú. Nýrsko za cenu dle směrnice města 

88. /2 odkoupit pozemky parcelní číslo kat. 2197 a parcelní číslo kat. 2198 v k. ú. Nýrsko 
za cenu 1.010.000,- Kč a o uhrazení nákladů s převodem ve výši 4.630,- Kč. 

88. /3 koupit část pozemku parcelní číslo 2497 v k. ú. Nýrsko o velikosti cca 2900 m2 za 
cenu 500 Kč/m2. 

 
89. Zastupitelstvo města Nýrska schvaluje navržené znění kupní smlouvy  
č. 9416000156/4000200706 (viz. příloha zápisu) uzavřené s RWE GasNet, s.r.o. se sídlem 
Klišská 940, 401 17 Ústí nad Labem, IČ: 27295567 a pověřuje starostu města Nýrska, Ing. 
Miloslava Rubáše, jejím podpisem. 
 
90. Zastupitelstvo města Nýrska rozhodlo podat žádost Hasičskému záchrannému sboru 
Plzeňského kraje o zrušení Jednotky sboru dobrovolných hasičů Hodousice. 
 
91. Zastupitelstvo města Nýrska bere na vědomí rozpočet Dobrovolného svazku obcí Údolí 
pod Ostrým na rok 2016. 
 
92. Zastupitelstvo města Nýrska bere na vědomí rozpočet na rok 2016 a změnu rozpočtu  
na rok 2015 Dobrovolného svazku obcí Úhlava. 

 
 
V Nýrsku dne 23. 05. 2016 
 
 
 
 

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

 
 


