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Zápis 
z 10. veřejného zasedání Zastupitelstva města Nýrska konaného dne 15. 08. 2016 

 v 16. 00 hodin ve společenském sále Městské knihovny v Nýrsku. 
 
Přítomni: členové ZM dle presenční listiny 
Omluveni: Bc. Hladíková, Ing. Janovský, p. Stránský, Mgr. Pavlík, p. Šlenc, Ing. 
Svejkovský 
 
Program 10. veřejného zasedání ZM dne 15. 08. 2016  
1. Zahájení 
2. Kontrola usnesení z předchozího zasedání 
3. Projednání prodloužení kontokorentního úvěru  
4. Projednání závěrečných účtů svazků obcí za rok 2015.  
5.  Poskytnutí dotace - daru pro město Neukirchen beim Heiligen Blut 
6. Projednání přijetí dotací  
7. Projednání návrhů znaku města Nýrska 
8. Projednání nákupu a prodeje pozemků 
9. Různé 
10. Diskuze 
11. Usnesení, případná rekapitulace usnesení 
12. Závěr  

 
Ad/1 Pan starosta přivítal zastupitele města a přítomné občany, zahájil 10. 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 předpisů. 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 (7 pro: 0 proti: 0 zdrželo se) 
Ing. Irlbeková, ověřovatel zápisu z 9. veřejného zasedání členů ZM, konaného dne  
23. 05. 2016, konstatovala, že zápis odpovídá průběhu jednání a že nebyly shledány 
nedostatky. Zápis doporučila ke schválení. Hlasování řídil pan starosta. 
Zápis schválilo (7:0:0) 
Do návrhové komise pro přípravu usnesení byli navrženi a schváleni s výsledkem (6:0:1):  
         p. Vítovec  
           p. Kolář  
Za ověřovatele zápisu z dnešního zasedání byli navrženi a schváleni s výsledkem (6:0:1):  
              p. Šťasta  
   Ing. Rubáš  
Zapisovatelkou byla navržena a zvolena Iva Bělová (7:0:0) 
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 (7:0:0) 
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. Bunda přednesl zprávu kontrolního výboru o kontrole usnesení ZM z minulého 
zasedání, konaného 23. 05. 2016. 
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ZM bere zprávu na vědomí 
Ad/3  
Paní Heflerová seznámila s materiálem Projednání prodloužení kontokorentního úvěru. 

Zastupitelstvo města Nýrska na veřejném zasedání dne 17. 08. 2015 schválilo prodloužení 
doby splatnosti kontokorentního úvěru ve výši 12 mil. Kč do 26. 08. 2016.  
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 doplnil informací  
o procentuální výši úroků k tomuto úvěru a vyzval členy návrhové komise k předložení 
návrhu na usnesení k tomuto bodu. Pan Vítovec přednesl návrh na usnesení.  

Usnesení  10/93/2016 
(7-0-0) 
 
Ad /4  
Ing. Irlbeková seznámila s materiálem Projednání závěrečných účtů svazků obcí za rok 2015.  
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 
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 
28. 06. 2016. 
Ze závěrečného účtu DSO Úhlava vyplývá, že hospodaření za rok 2015 skončilo přebytkem. 
V prosinci svazek obdržel investiční dotaci ve výši 200 tis. Kč. Příjmy celkem po konsolidaci 
činily 266.188,- Kč, výdaje 37.130,60 Kč.  Zůstatek roku k 31. 12. 2015 je 376.691,26 Kč.  
Firma Ing. Jan Nozar, auditor, provedla přezkoumání hospodaření DSO Úhlava za rok 2015.  
Zpráva o výsledcích přezkoumání konstatuje: „Na základě provedeného přezkoumání 
hospodaření Dobrovolného svazku obcí Úhlava za rok 2015 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. 06. 2016 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 
1.038.760,52 Kč, výdaje 1.143.290,94 Kč. Příjmy a výdaje DSO Údolí pod Ostrým v plném 
členění podle rozpočtové skladby jsou uvedeny ve výkazu o plnění rozpočtu za rok 2015. 
Firma Ing. Jan Nozar, auditor, provedla přezkoumání hospodaření DSO Údolí pod Ostrým za 
rok 2015, ve své zprávě o výsledcích přezkoumání konstatuje: „Na základě provedeného 
přezkoumání hospodaření DSO Údolí pod Ostrým za rok 2015 jsem nezjistil 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“. 
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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. Pan Kolář přednesl 
návrh na usnesení.  

Usnesení  10/94./1/2016    Bere na vědomí 
Usnesení  10/94./2/2016    Bere na vědomí 

 
Ad/ 5 
S materiálem Poskytnutí dotace - daru pro město Neukirchen beim Heiligen Blut seznámil 
Mgr. Bunda. 
Město Neukirchen postihla dne 25. 06. 2016 blesková povodeň, která způsobila nemalé škody 
na majetku jak obce, tak i občanů. Město Neukirchen, jakožto naše partnerské město, 
požádalo naše město o finanční výpomoc na likvidaci povodňových škod. Vzhledem 
k nutnosti rychlé likvidace způsobených škod byla městu Neukirechen poskytnuta záloha na 
dotaci ve výši 54.000,-- Kč, s tím, že bude předložena ke schválení na nejbližším zasedání 
zastupitelstva.  
Návrh na schválení poskytnutí finančního příspěvku ve výši 54.000,-- Kč byl projednán 
finančním výborem, který dal doporučení na schválení. 
Na poskytnutí finančního příspěvku bude uzavřena veřejnoprávní smlouva o poskytnutí 
dotace dle zákona č. 250/2000 Sb. Poskytnutá dotace nebude podléhat povinnosti vyúčtování. 
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 doplnil a vyzval 
členy návrhové komise k předložení návrhu na usnesení k tomuto bodu. Pan Vítovec přednesl 
návrh na usnesení.  

Usnesení  10/95/2016 
(7-0-0) 
 
Ad/6 
Pan Šťasta seznámil s materiálem Projednání přijetí dotací.  
Město Nýrsko podalo žádost: 

- o poskytnutí dotace na věcné vybavení JSDHO Nýrsko z dotačního titulu „2016 -  
Příspěvek na věcné vybavení“ ve výši 30.000,- Kč. Žádost byla Plzeňskému kraji podána dne 
18. 03. 2016. Poskytnutí dotace bylo Radou Plzeňského kraje schváleno dne 16. 06. 2016.  

- o dotaci do programu Finanční podpora obnovy území Plzeňského kraje postiženého 
pohromou na obnovu dvou místních komunikací v Bystřici nad Úhlavou. Žádost byla podána 
dne 27. 06. 2016 Výše dotace nebyla dosud stanovena, proto navrhujeme schválit přijetí 
dotace v jakékoliv výši. 

- o dotaci do programu Zajištění bezpečnosti zaměstnanců města v odloučených 
pracovištích z dotačního titulu „Plzeňský kraj – bezpečný kraj a prevence kriminality pro rok 
2016“. Radou Plzeňského kraje byla schválena dotace ve výši 226 500,- Kč (předpokládané 
náklady 323 684,- Kč). 

- o dotaci do programu Ošetření jírovcového stromořadí v Nýrsku – 2016 z dotačního 
titulu “Podpora projektů a činností – ochrana přírody a krajiny 2016“. Radou Plzeňského 
kraje byla schválena dotace ve výši 50 000,- Kč (předpokládané náklady 148 507,- Kč). 

- o dotaci do programu Hodousice – Starý Láz, místní komunikace – 4. etapa 
z dotačního titulu „PSOV PK 2016 – Projekty obcí“. Radou Plzeňského kraje byla schválena 
dotace ve výši 200 000,- Kč (předpokládané náklady 550 000,- Kč). 
Poskytovatel dotací požaduje souhlasné stanovisko zastupitelstva města s přijetím dotace. 
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K předloženému materiálu neměl nikdo ze ZM připomínky. Zastupitelé se postupně hlasovali. 
Pan starosta vyzval členy návrhové komise k předložení návrhu na usnesení k tomuto bodu. 
Pan Kolář přednesl návrh na usnesení.  

Usnesení  10/96./1/2016 (7-0-0)    
Usnesení  10/96./2/2016 (7-0-0)    
Usnesení  10/96./3/2016 (7-0-0)    
Usnesení  10/96./4/2016 (7-0-0) 
Usnesení  10/96./5/2016 (7-0-0)      
       

Ad/7 
Ing. Rubáš seznámil s materiálem Projednání návrhů znaku města Nýrska. 
Dle § 34a zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) může mít obec znak a vlajku. 
Právo užívat obecní symboly uděluje předseda Poslanecké sněmovny ČR na základě 
doporučení. Žádosti o udělení symbolů obce projednává Podvýbor pro heraldiku a vexilologii, 
který je součástí Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu. 
Město Nýrsko disponuje historickým znakem, který je doložen historickými pečetěmi již z 15. 
století. Postupem času však znak města získával jiné podoby. K projednání podoby znaku 
města Nýrska předkládám tři návrhy.  
 
Varianta A popisuje podobu znaku doloženou historickými pečetěmi. V červeném štítě 
vyrůstá z dolního okraje hradba s cimbuřím. 
Varianta B představuje podobu znaku z 19. století, včetně zeleného trávníku v patě štítu. 
Varianta C má stejný figurální obsah jako varianta A, avšak hradba s cimbuřím je zobrazena 
volně. Tato varianta však nemá doložený historický podklad v pečetích nebo razítkách města.  
Všechny předložené návrhy jsou heraldicky a vexilologicky správně a mohou být předloženy 
k projednání Podvýboru pro heraldiku a vexilologii Poslanecké sněmovny ČR. 
 
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  10/97/2016 
(6-1-0) 

                    
Ad/8 
Pan Soušek přednesl návrh na prodej a odkoupení pozemků a předložil podklady k jednání: 
 

1) Pan D.l L. opětovně žádá o odkoupení části p.p.č. 1439 v  k.ú. Zelená Lhota o výměře 
cca 400 m2. Jedná se o pozemek přilehlý k domu č.p. 106 na  
st.p.č. 201 v k.ú. Zelená Lhota, který pan D. L. vlastní. Pan D. L. o tento pozemek již 
žádal a prodej byl zamítnut jednak z důvodu nejistoty provozu obchodu  
a následně z důvodu, že pan D. L. nabízel obchod k prodeji. Pan D. L. již obchod 
k prodeji nenabízí (bylo potvrzeno realitní kanceláří) a opětovně žádá  
o odkoupení uvedeného pozemku.    
Předběžný návrh: prodej za cenu dle prováděcí směrnice č. 26/2015 

 
2) Město Nýrsko podalo žádost o bezúplatný převod p.p.č. 726 v k.ú. Starý Láz 
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z vlastnictví státu do vlastnictví města Nýrska. Žádost byla podána na Úřad pro 
zastupování státu ve věcech majetkových. Jedná se o část staré komunikace směrem na 
Petrovice od odbočky na Úborsko. Tato komunikace je vedena v pasportu města 
Nýrska jako účelová, část v k.ú. Bystřice nad Úhlavou již vlastní město Nýrsko, část 
v k.ú. Petrovice vlastní město Janovice nad Úhlavou a o část v k.ú. Starý Láz byla 
podána žádost.  
Předběžný návrh: zastupitelstvo souhlasí s převodem uvedeného pozemku do 
vlastnictví města Nýrska dle stanovených podmínek Úřadem pro zastupování státu ve 
věcech majetkových.  

 
3) Pan M.V., bytem Šumavské nábř. 196, Nýrsko žádá o odkoupení části  

p.p.č. 1590/1 v k.ú. Nýrsko pod stavbou schodů před domem Náměstí č.p. 483 
v Nýrsku. Do tohoto domu jsou tři vchody, před dvěma jsou již vybudované schody, 
které jsou pohodlné, bezpečné a zasahují 1 m do chodníku. Pan M. V. se souhlasem 
města vybuduje stejné schody před třetím vchodem bývalé knihy z důvodu bezpečnosti 
zákazníků. Zároveň se žádostí o souhlas požádal o odkoupení pozemku pod stavbou 
schodů.  
Předběžný návrh: prodat v linii a šíři schodů – cca 14 m2 za cenu dle prováděcí 
směrnice č. 26/2015   

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

Usnesení  10/98./1/2016 (7-0-0) 
Usnesení  10/98./2/2016  (7-0-0) 
Usnesení  10/98./3/2016 (7-0-0) 

       
Ad/9 
Různé   
     
Ad/10 
Diskuze   

• Pan Vaňkát vznesl dotaz na Mgr. Bundu, proč hlasoval proti variantě B v hlasování  
o podobě znaku města?  

- Mgr. Bunda odpověděl, že takto vyjádřil svůj názor. Varianta A je historicky nejstarší 
a úprava s trávníkem (B) mu připadá příliš násilná.  

- Pan Kolář oznámil, že na příštím veřejném zasedání navrhne znovu zařadit tento bod 
do jednání. 
 

• Ing. Irlbeková se dotázala pana Vaňkáta, zda je již vyřešen problém s nepořádkem za 
klubovnou Alfy? 

- Pan Vaňkát odpověděl, že ano, mládež se zřejmě schází jinde a nepořádek zde už není. 
Rampu, na které se mládež scházela, někdo (pravděpodobně z obyvatel sousedních 
panelových domů) natírá nějakým černým nátěrem, aby jim posedávání zde 
znemožnil.  
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Ad/11  
Návrhová komise předkládala návrhy usnesení k jednotlivým bodům v průběhu jednání,  
ta byla přijata a schválena. Viz zápis výše. 
 
Ad/12 
Na závěr zasedání veřejné zasedání ukončil /16,40 h/. 
 
V Nýrsku dne 15. 08. 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 10. veřejného zasedání Zastupitelstva města Nýrska konaného 15. 08. 2016 
v 16. 00 hodin ve společenském sále Městské knihovny v Nýrsku. 

 
93. 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 starostu Ing. Miloslava Rubáše k podpisu dodatku úvěrové smlouvy.  
 
Zastupitelstvo města Nýrska 
94. / 1 bere na vědomí závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí Úhlava za rok 2015. 
 
94. / 2 bere na vědomí závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí Údolí pod Ostrým  

za rok 2015. 
       
95. Zastupitelstvo města Nýrska rozhodlo dle § 85, písm. c) zákona č. 128/2000 Sb.,  
o obcích, ve znění pozdějších změn a doplňků, o poskytnutí dotace bez podmínky 
vyúčtování ve výši 54.000,-- Kč  pro město Neukirchen beim Heiligen Blut na likvidaci 
povodňových škod a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle zákona  
č. 250/2000 Sb.    
 
Zastupitelstvo města Nýrska 
96. / 1 souhlasí s přijetím dotace od poskytovatele Plzeňský kraj ve výši 30.000,- Kč 
z dotačního programu „2016 - Příspěvek na věcné vybavení“ na akci VV/Město Nýrsko: 
JSDHO Nýrsko. 
 
96. / 2 souhlasí s přijetím dotace od poskytovatele Plzeňský kraj v jakékoliv výši z programu 
„Finanční podpora obnovy území Plzeňského kraje postiženého pohromou“  
na akci Obnova místních komunikací v Bystřici nad Úhlavou. 
 
96. / 3 souhlasí s přijetím dotace od poskytovatele Plzeňský kraj ve výši 226.500,- Kč 
z dotačního programu „Plzeňský kraj – bezpečný kraj a prevence kriminality pro rok 2016“ 
na akci Zajištění bezpečnosti zaměstnanců města v odloučených pracovištích. 
 
96. / 4 souhlasí s přijetím dotace od poskytovatele Plzeňský kraj ve výši 50.000,- Kč 
z dotačního programu “Podpora projektů a činností – ochrana přírody  
a krajiny 2016“ na akci Ošetření jírovcového stromořadí v Nýrsku – 2016. 
 
96. / 5 souhlasí s přijetím dotace od poskytovatele Plzeňský kraj ve výši 200.000,- Kč 
z dotačního programu „PSOV PK 2016 – Projekty obcí“ na akci Hodousice – Starý Láz, 
místní komunikace – 4. etapa. 
 
97. Zastupitelstvo města Nýrska neschválilo předloženou variantu B návrhu znaku města 
Nýrska. 
 
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: 
98. / 1 prodat část pozemkové parcely číslo kat. 1439 v k.ú. Zelená Lhota o výměře cca 400 

m2 za cenu dle prováděcí směrnice č. 26/2015, 
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98. / 2 o převodu pozemkové parcely číslo kat. 726 v k.ú. Starý Láz z vlastnictví České 
republiky do vlastnictví města Nýrska bezúplatným převodem nebo za cenu dle znaleckého 
posudku, 
 
98. / 3 prodat část pozemkové parcely číslo kat. 1590/1 v k.ú. Nýrsko o výměře cca 14 m2 

za cenu dle prováděcí směrnice č. 26/2015. 
 
 
 
V Nýrsku dne 15. 08. 2016 

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

 
 


