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Zápis 
z 13. veřejného zasedání Zastupitelstva města Nýrska konaného dne 13. 02. 2017 

 v 16. 00 hodin ve společenském sále Městské knihovny v Nýrsku. 
 
Přítomni: členové ZM dle presenční listiny 
Omluveni: Mgr. Bunda, p. Vítovec 
 
Pan starosta přivítal zastupitele města a přítomné občany, zahájil 13. 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 (11 pro: 0 proti: 0 zdrželo se) 
Pan Stránský, ověřovatel zápisu z 12. veřejného zasedání členů ZM, konaného dne  
19. 12. 2016, 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 s výsledkem (9:0:2):  
       Ing. Irlbeková a p Šlenc  
Za ověřovatele zápisu z dnešního zasedání byli navrženi a schváleni s výsledkem (9:0:2):  
              p. Heflerová a p. Kolář 
Zapisovatelkou byla navržena a zvolena Iva Bělová (11:0:0) 
 
Pan starosta předložil návrh programu dnešního jednání: 
Program 13. veřejného zasedání ZM dne 13. 02. 2017 
1. Zahájení 
2. Kontrola usnesení z předchozího zasedání 
3. Vyhodnocení hospodaření FRB za rok 2016. 
4. Zveřejnění programu pro příjemce dotace v oblasti sportovních, kulturních  

a zájmových organizací a jednotlivců v roce 2017.  
5. Projednání změny ÚP č. 2  
6. Projednání obecně závazné vyhlášky č. 1/2007, kterou se mění a doplňuje OZV č. 

1/2015 (o stanovení systému likvidace odpadů) 

7. Projednání obecně závazné vyhlášky č. 2/2017, kterou se mění a doplňuje OZV č. 
2/2016 (OZV k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku) 

8. Úprava rozpočtového výhledu města do roku 2021. 
9. Projednání poskytnutí dotace DDM Nýrsko. 
10. Projednání výsledku hospodaření v hospodářské činnosti Města Nýrska za rok 2016. 
11. Projednání poskytnutí věcného daru Technickým službám města Nýrska 
12. Projednání prodeje pozemků. 
13. Ustanovení komise k návrhu náměstí 
14. Různé 
15. Diskuze 
16. Usnesení, případná rekapitulace usnesení 
17. Závěr  

 
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 upravený 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 přednesl zprávu kontrolního výboru o kontrole usnesení ZM z minulého zasedání, 
konaného 19. 12. 2016. Pan starosta požádal do zprávy zahrnout i sdělení, že všechna 
usnesení z minulých zasedání jsou v pořádku.  
ZM bere zprávu na vědomí 
 
Ad/3  
Paní Heflerová seznámila s materiálem - Vyhodnocení hospodaření FRB za rok 2016  
a převod finančních prostředků z fondu do rozpočtu  
Finanční výbor projednal hospodaření FRB za rok 2016 a to: 
 
Zůstatek účtu k 1.1.2016                                          833.818,95 Kč 
Poskytnuté půjčky občanům v 2016                     -    225.000,-- Kč          
Poplatky bance                                                     -         1.149,-- Kč             
Přijaté úroky od banky                                         +          805,95 Kč 
Splátky poskytnutých půjček (jistina+úroky)      +   169.036,80 Kč       
Zůstatek účtu k 31.12.2016                                    777.512,70 Kč    
 
K 1. 12. 2016 vstoupil v účinnost nový zákon o spotřebitelském úvěru, který stanovuje 
podmínky, za kterých je možno poskytování úvěrů (půjček). Podmínky stanovené tímto 
zákonem v současné době město nesplňuje a úprava dle těchto podmínek by byla poměrně 
složitá a problematická. Z tohoto důvodu je navrženo zrušení poskytování půjček z FRB. 
Finanční výbor navrhuje převod prostředků z účtu FRB do rozpočtu města ve výši 800 tis. Kč. 
 
K předloženému materiálu neměl nikdo ze ZM připomínky. Pan starosta vyzval členy 
návrhové komise k předložení návrhu na usnesení k tomuto bodu. Ing. Irlbeková přednesla 
návrh na usnesení.  

Usnesení  13/119./1/2017 
(11-0-0) 

Usnesení  13/119./2/2017 
(11-0-0) 
 
Ad /4  
Bc. Hladíková seznámila s materiálem - Zveřejnění programů pro příjemce dotací v roce 
2017.  
Dne 19. 12. 2016 schválilo zastupitelstvo města rozpočet na rok 2017. Ve schváleném 
rozpočtu výdajů je počítáno i s poskytnutím dotací v roce 2017 v celkové výši 1.300 tis. Kč. 
V roce 2017 dochází k úpravě stávajícího postupu při zveřejňování záměru na poskytnutí 
dotací z rozpočtu města. V souladu s § 10a a §10c zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, město Nýrsko navrhuje zveřejnění programů 
pro příjemce dotací v roce 2017. Zveřejněny budou dva programy dle druhu podporované 
oblasti. Jedná se o program „Podpora sportovní činnosti občanů města“ a program „Podpora 
kulturní a zájmové činnosti občanů města“. Konkrétní podmínky jsou uvedeny v pravidlech 
pro poskytování dotací dle jednotlivých programů – viz příloha. Veškeré informace budou 
zveřejněny na stránkách města. 
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Tímto se ruší směrnice č. 22/2016.  
Uzávěrka příjmu žádostí o dotace v obou programech je do 20.3.2017. Rozhodování  
o přidělení dotací proběhne v 13. kalendářním týdnu. 
Zveřejněním těchto programů není omezeno podání individuálních žádostí v průběhu celého 
roku 2017 včetně žádostí jednotlivců na mimořádnou reprezentaci města v oblasti sportu či 
kultury. 
Vzhledem k tomu, že v průběhu roku dojde k majetkovým změnám mezi FK Okula Nýrsko 
z.s. a městem Nýrsko, je předpoklad, že celková výše výdajů určená na poskytnutí dotací 
nebude dočerpána a část peněz bude použita na navýšení příspěvku TS. Důvodem je, že 
výdaje spojené s provozem areálu budou výdajem TS a nikoliv FK Okula Nýrsko. 
Rozhodování o poskytnutí dotací nad 50 tis. Kč je vyhrazeno dle § 85 písm. c) zákona číslo 
128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších změn a doplňků, zastupitelstvu města. 
Schvalování návrhu poskytnutých dotací jednotlivým sportovním, kulturním a zájmovým 
organizacím bude na programu dubnového veřejného zasedání zastupitelstva města. 
 
Ing. Janovský vznesl připomínku k bodu 7.1.2. návrhu směrnice. Pan starosta navrhl 
poopravit navrhnutá Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu města Nýrska v programu 
„Podpora kulturní a zájmové činnosti občanů města“, a dále navrhl změnu návrhu na usnesení 
takto: 

a) zrušit směrnici č. 22/2016  
b) schválit pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu města Nýrska v programu 

„Podpora kulturní a zájmové činnosti občanů města“ 
c) schválit pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu města Nýrska v programu 

„Podpora sportovní činnosti občanů města“ 
d) schválit zveřejnění programů pro příjemce dotací v roce 2017.  

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

Usnesení 13/120./1/2017                Usnesení 13/120./2/2017    
(11-0-0)       (11-0-0) 

Usnesení 13/120./3/2017                Usnesení 13/120./4/2017    
(11-0-0)       (11-0-0) 
 
Ad/ 5 
Ing. Janovský a Ing. Necuda seznámili s materiálem - Projednání změny ÚP č. 2. 
Město Nýrsko, v zastoupení odborem výstavby a územního plánování Městského úřadu 
Klatovy, jako orgánu územního plánování, který pořizuje územně plánovací dokumentaci 
(dále jen „pořizovatel“) zpracoval podle ustanovení § 47, odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), na základě usnesení zastupitelstva č. 
4/b.27/2015 ze dne 25. 05. 2015 a doplnění usnesením č. 5/b.43/2015 ze dne 17. 8. 2015, 
návrh zadání změny č. 2 ÚP Nýrsko. Pořizovatel v souladu s § 47, odst. 2 stavebního zákona 
zaslal návrh zadání změny dotčeným orgánům, sousedním obcím a krajskému úřadu a zajistil 
jeho vystavení k veřejnému nahlédnutí po dobu 30 dnů. Vystavení návrhu zadání bylo 
oznámeno veřejnou vyhláškou, která byla vyvěšena 16. 11. 2016  (Klatovy, Nýrsko, internet) 
a sejmuta 20. 12. 2016. V uvedené lhůtě mohl každý uplatnit své připomínky a požadavky na 
obsah změny územního plánu. Rovněž byli upozorněni, že k připomínkám, vyjádřením  
a podnětům uplatněným po této lhůtě se nepřihlíží. 
Na základě provedeného vyhodnocení projednání – v termínu doručených stanovisek  
a vyjádření – bylo nutno zadání změny č. 2 ÚP Nýrsko upravit. Pořizovatel ve spolupráci 
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s určeným zastupitelem, v souladu s § 47 odst. 4 stavebního zákona, předkládá zastupitelstvu 
města návrh zadání změny č. 2 ke schválení. 
Vyhodnocení projednání návrhu zadání - nově jsou vymezeny nebo měněny funkce ploch = 
označení - viz grafická příloha + vyhodnocení dle stanovisek a vyjádření viz níže 
Použité zkratky v násl. textu: 
KÚPK ZPF – Krajský úřad Plzeňského kraje, Zemědělský půdní fond 
SPÚ- Státní pozemkový úřad 
HOZ – Hlavní odvodňovací zařízení 
SNP a CHKO – Správa národního parku Chráněná krajinná oblast Šumava 
 
Lokalita 2.1 – p.p.č. 507/1, 507/5, 1218/1, 507/7, 507/8 v k.ú. Hodousice 
Současné využití: L – louky a pastviny 
Navrhované využití:  V – vodní plochy (záměr vybudovat vodní nádrže na Žíznětickém 
potoce) 
Vyhodnocení: lokalita vymezena na půdě II. třídy ochrany = nesouhlas KÚPK ZPF, nutno 
zdůvodnit zábor (prokázat veřejný zájem) + upozornění SPÚ na stávající HOZ = lokalita 
v upraveném zadání změny č. 2 ÚP Nýrsko ponechána, v textové části bude řádně 
odůvodněno.  
 
Lokalita 2.2 – p.p.č. 732 v k.ú. Bystřice nad Úhlavou 
Současné využití: L – louky a pastviny 
Navrhované využití:  V – vodní plochy (záměr vybudovat biocentrum u Skelnohuťského 
potoka) 
Vyhodnocení: lokalita vymezena na půdě II. třídy ochrany = nesouhlas KÚPK ZPF, nutno 
zdůvodnit zábor (prokázat veřejný zájem) = lokalita v upraveném zadání změny č. 2 ÚP 
Nýrsko ponechána, v textové části bude řádně odůvodněno. 
 
Lokalita 2.3 – p.p.č. 238/10 v k.ú. Nýrsko 
Současné využití: ZO – zahrádkové osady 
Navrhované využití: O – plochy bydlení všeobecné obytné (záměr výstavby RD) 
Vyhodnocení: lokalita vymezena na půdě II. třídy ochrany = nesouhlas KÚPK ZPF = 
lokalita z upraveného zadání změny č. 2 ÚP Nýrsko vyloučena 
 
Lokalita 2.4 – p.p.č. 419/6 v k.ú. Stará Lhota 
Současné využití: L – louky a pastviny 
Navrhované využití: O – plochy bydlení všeobecné obytné (záměr výstavby RD) 
Vyhodnocení: z důvodu vymezení lokality bez návaznosti na stávající zástavbu a její velikost 
+ umístění narušuje organizaci ZPF = nesouhlas KÚPK ZPF; stavba ve volné krajině, nová 
výstavba naruší vzhled krajiny a hodnota krajiny se výrazně sníží = nesouhlas SNP a CHKO 
Šumava = lokalita z upraveného zadání změny č. 2 ÚP Nýrsko vyloučena 
 
Lokalita 2.5 – p.p.č. 958/1, 736/40, 955/1 v k.ú. Nýrsko 
Současné využití: NY/O/7 – zastavitelná plocha rozvojová určená pro zástavbu RD 
Navrhované využití: OB – plochy občanského vybavení obchodní (záměr výstavby 
obchodního zařízení). 
Vyhodnocení: změna funkčního využití zastavitelné plochy NY/O/7 na OB bez připomínek = 
zadání změny č. 2 ÚP Nýrsko bez úprav. 
 
Lokalita 2.6 – p.p.č. 25/1 v k.ú. Bystřice nad Úhlavou 
Současné využití: L – louky a pastviny 
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Navrhované využití: O – plochy bydlení všeobecné obytné   
Vyhodnocení: změna funkčního využití plochy v zastavěném území z L na O bez připomínek 
= zadání změny č. 2 ÚP Nýrsko bez úprav. 
 
K předloženému materiálu neměl nikdo ze ZM připomínky. Pan starosta vyzval členy 
návrhové komise k předložení návrhu na usnesení k tomuto bodu. Ing. Irlbeková přednesla 
návrh na usnesení.  

Usnesení  13/121/2017 
(10-0-1) 
 
Ad/6 
Pan Šlenc představil materiál - Projednání obecně závazné vyhlášky č. 1/2017, kterou se mění 
a doplňuje OZV č. č. 1/2015 (o stanovení systému likvidace odpadů). 
Zastupitelé města na svém veřejném zasedání dne 02. 03. 2015 schválili obecně závaznou 
vyhlášku č.1/2015, která stanovuje systém likvidace odpadů na území města. V této schválené 
vyhlášce je Čl. 8, který stanovuje způsob likvidace biologického odpadu rostlinného původu. 
V poslední době se často ze strany občanů, zejména starších, opakoval požadavek na zajištění 
likvidace biologického odpadu Technickými službami města Nýrska. Z tohoto důvodu 
předkládáme návrh novely vyhlášky, která by pomohla tuto situaci u starších spoluobčanů 
řešit s jejich finanční spoluúčastí. 
 
K předloženému materiálu neměl nikdo ze ZM připomínky. Pan starosta navrhl upravit čl. 8, 
bod 2 c) - posunout hranici věku od 63+ a upravit poslední větu tohoto odstavce ...nebude tato 
služba provinilci poskytována. Pan Šlenc přednesl návrh na usnesení.  

Usnesení  13/122/2017 
(11-0-0)    

           
Ad/7 
Pan Kolář seznámil s materiálem - Projednání obecně závazné vyhlášky č. 2/2017, kterou se 
mění a doplňuje OZV č. 2/2016 (k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku) 
Zastupitelé města na svém veřejném zasedání 17. 10. 2016 schválili obecně závaznou 
vyhlášku č.2/2016 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku města Nýrska.  
Výše uvedená obecně závazná vyhláška reagoval na novelu zákona o přestupcích platnou  
od 1. 10. 2016.  
Na svém veřejném zasedání dne 19. 12. 2016 zastupitelé schválili úpravu této vyhlášky, která 
upravovala zkrácenou dobu nočního klidu pro akce pořádané v uzavřených prostorách. Bylo 
dohodnuto, že zbývající akce v roce 2017 budou projednány na prvním veřejném zasedání 
v roce 2017. Z tohoto důvodu je potřeba aktualizovat přílohu č. 2 vyhlášky stanovit dobu 
zkráceného nočního klidu pro akce pořádané mimo uzavřené prostoty. Tyto podmínky jsou 
uvedeny v Čl. 4. 
Zastupitelé postupně podávali protinávrhy. 
Pan Stránský navrhl úpravu čl. 4. odst. 1 – vypustit „v uzavřených prostorách“ a vypustit v čl. 
4 odst. 3. Zastupitelé hlasovali s tímto výsledkem:  5 pro, návrh nebyl přijat. 
Ing Irlbeková – provoz letního kina  - navrhla v měsících VI, VII, VIII posunout vymezení 
doby nočního klidu od 23,00 po celý týden. Zastupitelé hlasovali s tímto výsledkem:  1 pro, 
návrh nebyl přijat. 
Ing. Janovský navrhl změnu čl. 4 odst. 3 – vymezení doby nočního klidu od 00,00. Zastupitelé 
hlasovali s tímto výsledkem:  6 pro, návrh nebyl přijat. 
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Pan Šlenc navrhl odložit hlasování na příští VZ ZM, až budou přítomni chybějící zastupitelé. 
Starosta nesouhlasil s tím, že jednání zastupitelstva je usnášení schopné a nelze body jednání 
projednávat podle toho, kdo je či není přítomen. 
 
K předloženému materiálu neměl nikdo další ze ZM připomínky. Pan starosta vyzval členy 
návrhové komise k předložení návrhu na usnesení k tomuto bodu. Ing. Irlbeková přednesla 
návrh na usnesení.  

Usnesení  13/123/2017   
(3-1-7) 
Po hlasování pan starosta upozornil na důsledky nepřijetí žádného návrhu. Je pravděpodobné, 
že se problematika bude projednávat znovu. 

                    
Ad/8 
Paní Heflerová seznámila materiálem - Úprava rozpočtového výhledu na období 2018 - 2022 
§ 2 zákona číslo 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů stanoví, že 
„Finanční hospodaření územních samosprávních celků se řídí jejich ročním rozpočtem  
a rozpočtovým výhledem“. Rozpočtový výhled je střednědobý finanční plán, který slouží pro 
plánování rozvoje města. Je zpracován jako přehledný dokument, obsahující na základě všech 
dostupných informací vývoj příjmů a výdajů, včetně smluvně podložených investičních akcí  
a dluhové služby.  
V uvedeném dokumentu jsou uvedeny skutečnosti příjmů a výdajů v letech 2013-2016, ze 
kterých vychází i následná aktualizace rozpočtového výhledu. Dále je uveden schválený 
rozpočet na rok 2017 a z toho vycházející rozpočtový výhled na roky 2018-2022. 
Daňové příjmy jsou předpokládány s obezřetností dle skutečnosti předchozích let a dle 
předpokladu celkového hospodářského vývoje. Předpoklad nedaňových příjmů vychází ze 
skutečností předchozích let. Kapitálové příjmy jsou stanoveny s vysokou obezřetností  
a nepřepokládají rozsáhlý prodej majetku města. Přijaté transfery (dotace) – zde jsou 
v předpokládané výši uvedeny příspěvky na výkon státní správy a převod hospodářského 
výsledku z bytového hospodářství.  
Neinvestiční výdaje města jsou předpokládány dle skutečností z předchozích let. Investice 
města jsou predikovány na základě uzavřených smluvních vztahů a v pozdějších letech je 
předpoklad investičních výdajů, který vychází z potřeb dlouhodobě realizovaných záměrů 
města. 
Poslední úprava rozpočtového výhledu na období 2017-2021 byla schválena zastupitelstvem 
města Nýrska dne 29. 2. 2016. Jelikož od té doby došlo k mnoha změnám, předkládáme 
úpravu rozpočtového výhledu na období  2018-2022.  
 
K předloženému materiálu neměl nikdo ze ZM připomínky. Pan starosta vyzval členy 
návrhové komise k předložení návrhu na usnesení k tomuto bodu. Pan Šlenc přednesl návrh 
na usnesení.  

Usnesení  13/124/2017  
(11-0-0) 
       
Ad/9 
Ing. Irlbeková seznámila s materiálem - Poskytnutí individuální dotace pro Dům dětí a 
mládeže Nýrsko, IČ: 69459100.   
Ve schváleném rozpočtu neinvestičních výdajů na rok 2017 je mj. i schválení poskytnutí 
individuální dotace Domu dětí a mládeže Nýrsko ve výši 120 tis. Kč. 
Dle podané žádosti je dotace požadovaná na zajištění činnosti zájmových kroužků DDM 
Nýrsko v školním roce 2016/2017 a 2017/2018 – kalendářní rok 2017. Tato dotace podléhá 
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ročnímu vyúčtování. Na poskytnutí dotace bude uzavřena veřejnoprávní smlouva dle zákona 
č. 250/2000 Sb. 
Rozhodování o poskytnutí dotací nad 50 tis. Kč je dle zákona o obcích vyhrazeno 
zastupitelstvu města. 
 
Pan Stránský vznesl dotaz, proč DDM nežádá o dotaci v řádném termínu jako všechny další 
organizace. Pan starosta odpověděl, že tato dotace je obsažena ve schváleném rozpočtu a 
vyzval členy návrhové komise k předložení návrhu na usnesení k tomuto bodu. Ing. Irlbeková 
přednesla návrh na usnesení.  

Usnesení  13/125/2017 
(10-0-1) 
 
Ad/10  
Pan Šťasta přednesl materiál - Projednání výsledku hospodaření v hospodářské činnosti Města 
Nýrska za rok 2016. 
Hospodářská činnost města za rok 2016 skončila se ziskem 4.355.724,02 Kč. Celkové výnosy 
činily 11.168.523,36 Kč, celkové náklady činily 6.812.799,34 Kč.  
Nerozdělený zisk z minulých let činí 3.634.658,89 Kč, po přičtení HV za rok 2016 částka 
k použití v roce 2017 činí 7.990.382,91 Kč. 
V roce 2016 bylo do rozpočtu města převedeno 5.800.000,-- Kč.  Podrobnější rozpis nákladů 
a výnosů roku 2016 je uveden v příloze tohoto materiálu. 
Návrh na převod hospodářského výsledku do rozpočtu města v roce 2017 činí 4.000.000,- Kč. 
Tato částka je součástí schváleného rozpočtu na rok 2017.  
 
K předloženému materiálu neměl nikdo ze ZM připomínky. Pan starosta vyzval členy 
návrhové komise k předložení návrhu na usnesení k tomuto bodu. Pan Šlenc přednesl návrh 
na usnesení. 

Usnesení  13/126/2017 
(11-0-0) 
   
Ad/11  
Pan Stránský seznámil s materiálem - Bezplatný převod majetku na Technické služby města 
Nýrska, příspěvková organizace. 
Městem Nýrsko byl pořízen hmotný investiční a drobný majetek, který v rámci své činnosti 
používají Technické služby města Nýrska.  Jedná se o zařízení a stroje na ledové ploše a 
drobný majetek na in-line dráze. Blíže viz tabulka. 

název majetku  

umístění maj., 

datum pořízení PC v Kč ZC k 28.2.2017 

stroj na úpravu ledu 

typ Okay 3000, výr. č.  M102 19 S235, rok výr.: 2016     LP -  10/2014        992 152,00     

 760 648,00 

 

ruční fréza ledu 

typ: ICE BABY XL, výr.č.  IBX-16-01, rok výr.: 2016 

LP – 12/2016 
         59 290,00     58 302,00  

bruska na brusle 
LP – 11/2015 

       102 850,00      89 980,00 

gumotextilní pasy (65bm) 
LP – 10/2015 

       112 687,00      102 655,00 

pryž s vložkou š.120cm 
LP – 11/2015 

         83 635,00      76 660,00 

hokejová banka Komaxit- 2 ks 
LP – 10/2015 

         19 980,00       

ochranné sítě nad mantinel - 2x 
LP – 10/2015 

         54 084,58       

lavička pro hráče - 3 m, 2 ks 
LP – 10/2015 

         16 676,22       

lavička pro hráče - 2,5 m, 1 ks 
LP – 10/2015 

           6 949,03       

stojan na kola 1+1, 4 stání in-line  -5/2014            9 169,00       
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šatní lavička - 8 ks in-line  - 5/2014          14 561,00       

šatní skříň 6 DV - 3 ks in-line  - 5/2014          18 206,00       

regál plastový in-line  - 6/2014            1 850,00       

kolečkové brusle -22 párů, chrániče - 15 sad in-line  - 5/2014          32 150,00       

Celkem       1 524 239,83      1 088 245,00 

 
Vzhledem k tomu, že jde o majetek, který využívá sportoviště města Nýrska, byl podán návrh 
na bezplatný převod tohoto majetku z majetku města do majetku Technických služeb. 
Na uvedený převod bude uzavřena smlouva o bezplatném převodu. 
Navrhovaný převod byl projednán finančním výborem, který doporučil schválení převodu. 
Vzhledem k tomu, že hodnota bezplatného převodu (daru) je vyšší než 20.000,-- Kč, 
rozhodování o převodu je dle ust. §85 písm. b) zákona o obcích vyhrazeno zastupitelstvu 
města.  
 
K předloženému materiálu neměl nikdo další ze ZM připomínky. Pan starosta vyzval členy 
návrhové komise k předložení návrhu na usnesení k tomuto bodu. Ing. Irlbeková přednesla 
návrh na usnesení.  

Usnesení  13/127/2017 
(11-0-0) 
 
Ad/12  
Ing. Necuda seznámil s materiálem - Projednání nákupu a prodeje pozemků. Ceny níže 
uvedeného prodávaného majetku jsou stanoveny znaleckým posudkem, příp. vyhláškou 
města. S ohledem na § 39 odst. 2, zákona o obcích, jsou takto stanovené prodejní ceny 
považovány Zastupitelstvem města Nýrska za ceny v čase a místě obvyklé. 
 
1) Pan P. Š., žádá o odkoupení p.p.č. 32/6 v k.ú. Bystřice nad Úhlavou o výměře 56 m2. Jedná 
se o pozemek, který je součástí areálu ve vlastnictví pana P.Š a jinak zcela nepřístupný. 

Předběžný návrh: prodej za cenu dle směrnice - 130,- Kč/m2  
 
2) Manželé M. a M. T., žádají o odkoupení p.p.č. 448 Pk (ve zjednodušené evidenci) v k.ú. 
Stará Lhota o výměře 1056 m2 pro účely zahrady.  Územním plánem je pozemek určen jako 
ZO – zahrádkové osady. V případě prodeje doporučujeme prodat i PK parcelu 444 v k.ú. 
Stará Lhota o výměře 76 m2. 
         Předběžný návrh: prodej parcely PK 448 a PK 444 za cenu 400,- Kč/m2.   
 
3) Předkládáme návrh na bezúplatný převod – směnu pozemků mezi Městem Nýrsko  
a Plzeňským krajem – s právem hospodaření SÚS Klatovy. Jedná se o pozemky ve vlastnictví 
Města Nýrska pod stavbou silnice, která je ve vlastnictví Plzeňského kraje a naopak  
o pozemky ve vlastnictví Plzeňského kraje, které jsou pod stavbou chodníků ve vlastnictví 
Města Nýrska. Chodníky jsou při silnicích II. třídy ve vlastnictví Plzeňského kraje ve správě 
SÚS Plzeňského kraje. Všechny pozemky se nachází v k.ú. Nýrsko. 

Pozemky ve vlastnictví Města Nýrska: 
PŮVOD: Katastr nemovitostí (KN)    
PKN 249/10, PKN 1594/4, PKN 1610/2, PKN 1883/15, PKN 1883/20, PKN 1883/39,   PKN 
1913/32, PKN 1913/33, PKN 1913/34, PKN 1913/35    
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  Pozemky ve vlastnictví Plzeňského kraje:       
PŮVOD: Katastr nemovitostí (KN)     
PKN 262/4, PKN 981/19, PKN 1596/3, PKN 1596/4, PKN 1596/6, PKN 1596/7, PKN 
1596/8, PKN 1596/9, PKN 1596/10, PKN 1596/11, PKN 1596/13, PKN 1596/14, PKN 
1596/15, PKN 1596/16, PKN 1596/17, PKN 1596/18, PKN 1596/19, PKN 1596/20, PKN 
1596/21, PKN 1596/22, PKN 1596/24, PKN 1615/14, PKN 1615/15, PKN 1615/17, PKN 
1615/18, PKN 1615/19, PKN 1615/20, PKN 1615/21, PKN 1615/22, PKN 1615/23, PKN 
1615/24, PKN 1615/25, PKN 1615/26, PKN 1615/27, PKN 1615/28, PKN 1615/29, PKN 
1615/32, PKN 1615/33, PKN 1615/34, PKN 1615/35, PKN 1615/36, PKN 1615/37, PKN 
1615/38, PKN 1615/39, PKN 1615/40, PKN 1615/41, PKN 1615/43, PKN 1615/44, PKN 
1615/45, PKN 1615/46, PKN 1615/47, PKN 1615/48, PKN 1619/5, PKN 1619/6, PKN 
1619/7, PKN 1629/3, PKN 1629/13, PKN 1629/14, PKN 1629/15, PKN 1629/16, PKN 
1629/17, PKN 1629/23, PKN 1629/24, PKN 1629/26, PKN 1629/27, PKN 1629/29, PKN 
1629/31, PKN 1629/32, PKN 1629/33, PKN 1629/34, PKN 1630/2, PKN 1634/3, PKN 
1635/7, PKN 1635/8, PKN 1635/10, PKN 1946/2, PKN 1946/3, PKN 1946/4, PKN 1946/5,           
PKN 1946/6, PKN 1946/9, PKN 1946/11, PKN 1947/1, PKN 1947/2, PKN 1947/3, PKN 
1947/4, PKN 1947/5, PKN 1948/1, PKN 1948/2, PKN 1948/3, PKN 1948/4, PKN 1948/6,             
PKN 2350/2, PKN 2350/3, PKN 2350/4, PKN 2350/5, PKN 2442/2, PKN 2442/3, PKN 
2660/2, PKN 2660/3, PKN 2660/4, PKN 2660/5, PKN 2660/6, PKN 2660/7, PKN 2767             
Předběžný návrh: směnit bezúplatným převodem výše uvedené pozemky dle návrhu 
 
4) Předkládáme návrh na prodej garáže v domu č.p. 738 na st.p.č. 846 v k.ú. Nýrsko – bytový 
dům v ulici Husova. Jedná se o č. jednotky 738/5 s podílem na společných částech  
a stavebním pozemku p.č. 846 v k.ú. Nýrsko ve výši 479/10000. Garáž by byla prodána za 
cenu minimálně dle znaleckého posudku, který se nechá vypracovat. V případě více zájemců 
bude jednotka prodána zájemci s nejvyšší nabídkou. Pokud mezi zájemci bude přihlášený člen 
SVJ daného objektu, bude mít možnost dorovnat nejvyšší nabídkovou cenu a v tomto případě 
bude upřednostněn.   

Předběžný návrh: prodat jednotku číslo 738/5 s podílem na společných částech  
a stavebním pozemku p.č. 846 v k.ú. Nýrsko ve výši 479/10000 za uvedených podmínek. 
 
5) Předkládáme návrh na prodej dvou bytů v domech čp. 41 a 42 v Nýrsku ul. 
Klostermannova a to v č.p.41 jednotky číslo 41/3 s podílem na společných částech  
a stavebním pozemku p.č. 1287 v k.ú. Nýrsko ve výši  8540/58710 a v č.p. 42 jednotky číslo 
42/2 s podílem na společných částech a stavebním pozemku p.č. 1288 v k.ú. Nýrsko ve výši 
8480/58710. Byty by byly prodány nejvyšší nabídce za cenu dle znaleckého posudku, který se 
nechá vypracovat. 

Předběžný návrh: prodat jednotku číslo 41/3 s podílem na společných částech  
a stavebním pozemku p.č. 1287 v k.ú. Nýrsko ve výši 8540/58710 a jednotku číslo 42/2 
s podílem na společných částech a stavebním pozemku p.č. 1288 v k.ú. Nýrsko ve výši 
8480/58710.  
 
6) Ing. Václav Kellner, Zeměměřická projektová inženýrská kancelář, předložil návrh na 
změnu obecní hranice mezi katastrálním územím Suchý Kámen a katastrálním územím Stará 
Lhota. Hranice byla stabilizována při zjišťování hranic na obvodu KoPÚ (komplexní 
pozemkové úpravy) Suchý Kámen a je navržena tak, aby respektovala trvale stabilizovanou 
hranici. Změnou obecní hranice nedojde ke změně vlastnictví pozemků.  

Jedná se o pozemky: 
- p.p.č. 335/3 v k.ú. Stará Lhota o výměře 548 m2 – bude nová p.p.č. 93 v k.ú. Suchý 
Kámen ve vlastnictví ČR, Lesy ČR. 
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- p.p.č. 499/3 v k.ú. Stará Lhota o výměře 101 m2 – bude nová p.p.č. 94 v k.ú. Suchý 
Kámen ve vlastnictví ČR, Lesy ČR. 
- p.p.č. 499/4 v k.ú. Stará Lhota o výměře 192 m2 – bude nová p.p.č. 95 v k.ú. Suchý 
Kámen ve vlastnictví Města Nýrska. 
Předběžný návrh: schválit dohodu o změně obecní hranice mezi k.ú. Stará Lhota a k.ú. 
Suchý Kámen dle předloženého návrhu.  

 
K předloženému materiálu neměl nikdo další ze ZM připomínky. Ing. Necuda podal 
doplňující informace. Pan Šlenc, člen návrhové komise průběžně předkládal návrhy  
na usnesení.  

Usnesení  13/128./1/2017     Usnesení  13/128./2/2017 
(11-0-0)         (11-0-0) 

Usnesení  13/128./3/2017     Usnesení  13/128./4/2017 
(11-0-0)         (11-0-0)   

Usnesení  13/128./5/2017     Usnesení  13/128./6/2017 
(11-0-0)         (11-0-0) 
    
Ad/13 
Ing. Svejkovský seznámil s materiálem - Ustanovení komise k návrhu náměstí. 
Dne 16. 10. 2016 rozhodli zastupitelé města na svém veřejném jednání začít jednat o budoucí 
podobě náměstí včetně možnosti získat i pozemek, který není v současnosti v majetku města. 
O této problematice jednali zastupitelé i na poradách starosty v lednu 2017 a bylo dohodnuto, 
že na tomto veřejném zasedání bude jmenována pěti členná komise z řad zastupitelů, která 
prostuduje stávající zpracované varianty podob náměstí, zprostředkuje jednání s veřejností, 
s odborníky i s vlastníkem pozemku s cílem cca do 1 roku předložit návrhy řešení budoucí 
podoby náměstí. 
Pan starosta vyzval zastupitele k podání návrhů na obsazení komise. Nikdo z přítomných 
zastupitelů se nepřihlásil. Starosta upozornil na to, že zařazením tohoto bodu na jednání plní 
rozhodnutí z října loňského roku. 
Ing. Janovský podal protinávrh: počet členů snížit na 3.  Zastupitelé hlasovali s tímto 
výsledkem:  8 pro, návrh byl přijat. Na výzvu starosty opět nikdo neprojevil zájem pracovat 
v této komisi. 
Ing. Svejkovský navrhl stáhnout tento bod z jednání. Dle jeho názoru je 1 rok na takto 
závažné rozhodnutí příliš krátká doba. Komise by se měla skládat z architekta města, dále lidí, 
kteří se podíleli na návrhu náměstí + zastupitelů. V odsouhlaseném 3 členném složení komise 
není možné relevantně rozhodnout o podobě náměstí. 
K předloženému materiálu neměl nikdo další ze ZM připomínky. Pan starosta vyzval členy 
návrhové komise k předložení návrhu na usnesení k tomuto bodu. Ing. Irlbeková přednesla 
návrh na usnesení.  

Usnesení  13/129./1/2017    Usnesení  13/129./2/2017 
(8-0-3)          (3-1-7) 
 
Ad/14 Různé: 
Pan starosta seznámil s materiálem - Informace o technickém řešení rekonstrukce výtopny. 
Dozorčí rada na svém jednání 10. 1. 2017 posoudila nové informace ohledně postupu řešení 
rekonstrukce tepelného hospodářství. Pan starosta informoval o jednání s firmou Ascend  
s. r. o., která bude zpracovávat žádost o dotaci na celkovou rekonstrukci. Na tomto jednání 
bylo zástupci firmy sděleno, že by se z pohledu celkového hodnocení žádosti, jevilo výhodné 
vložit do celkové koncepce rekonstrukce kogenerační jednotku (KGJ) vhodné velikosti. Tuto 
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záležitost město konzultovalo s projektantem rekonstrukce (firma SITEZ) a bylo rozhodnuto  
o začlenění KGJ do rekonstrukce. 
Na základě toho vedl starosta města jednání s držitelem rezervovaného výkonu pro oblast 
Klatovska. Tato jednání byla úspěšně dokončena začátkem února, kdy se od firmy Sobětice 
Solar s. r. o. podařilo odkoupit jak celý rezervovaný výkon, bez kterého není možné KGJ  
do energetické sítě připojit, tak i potřebnou projektovou dokumentaci pro vlastní připojení  
a umístění KGJ v objektu výměníku. Obsahem dokumentace je i souhlas správců sítí (ČEZ  
a RWE) na připojení k nim. Celkově zaplacená částka se skládala ze dvou částí. Jednak z části 
za rezervaci ve výši 150 tis. Kč, kterou zaplatil prodávající na účet ČEZu a kterou vyúčtoval 
kupujícímu městu. Zaplacení této částky prokázal prodávající příslušnými výpisy z účtů. 
Druhá částka ve výši 270 tis. Kč představovala platbu za předanou projektovou dokumentaci 
potřebnou pro připojení KGJ. 
Nyní blíže k významu připojení KGJ. Toto zařízení bude o výkonu 200 KWh a bude zdrojem 
jednak tepla, které se bude dodávat do systému a jednak i zdrojem výroby el. energie. Tuto 
vyrobenou elektřinu bude zpracovávat teplárna a další zbylou část bude teplárna prodávat 
odběratelům. Hlavním odběratelem by měla být podle předběžných jednání Pila Nýrsko  
s. r. o. K prodeji elektřiny získá teplárna licenci. Tento postup byl projednán s jednatelem 
společnosti panem Malátem, který s navrženým řešením rovněž souhlasí.  
Výše uvedené doplnění centrálního systému vytápění povede k dalšímu rozšíření 
využitelných zdrojů tepla, nezvýší cenu dodávaného tepla a TUV a sníží provozní náklady 
v oblasti vstupních energií. Celkové navýšení předpokládaných nákladů na rekonstrukci se 
díky KGJ zvýší o cca 6 mil. Kč. 
 
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 Šlenc 
přednesl návrh na usnesení. 

Usnesení  13/130/ 2017 
(11-0-0) 
 
Ad/ 15 
Diskuze   
 
Ad/16 
Návrhová komise předkládala návrhy usnesení k jednotlivým bodům v průběhu jednání,  
ta byla přijata a schválena. Viz zápis výše. 
 
Ad/17 
Závěr zasedání – pan starosta veřejné zasedání ukončil /17,37 h/. 
 
V Nýrsku dne 13. 02. 2017 
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 13. veřejného zasedání Zastupitelstva města Nýrska konaného 13.02.2017 
v 16. 00 hodin ve společenském sále Městské knihovny v Nýrsku. 

 
Zastupitelstvo města Nýrska  
   119./1 schvaluje hospodaření FRB za rok 2016. 
   119./2 v souladu se směrnicí města Nýrska o vytvoření a použití účelových prostředků 

FRB na území města Nýrska schvaluje převod prostředků z účtu FRB ve výši 800 tis. Kč 
do rozpočtu města Nýrska a zrušení fondu. 

Zastupitelstvo města Nýrska  
   120./1  ruší směrnici č. 22/2016.  
   120./2 schvaluje pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu města Nýrska v programu 
„Podpora kulturní a zájmové činnosti občanů města“. 
   120./3 schvaluje pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu města Nýrska v programu 
„Podpora sportovní činnosti občanů města“. 
   120./4 rozhodlo o zveřejnění programů „Podpora kulturní a zájmové činnosti občanů 
města“ a program „Podpora sportovní činnosti občanů města“ s termínem podání žádostí  
do 20.3.2017.  
 
121. Zastupitelstvo města Nýrska rozhodlo a schválilo upravené zadání změny č. 2 ÚP 
Nýrsko z ledna 2017 zpracované pořizovatelem Městský úřad Klatovy, odbor výstavby  
a územního plánování, nám. Míru 62, 339 01 Klatovy. 
 
122.  Zastupitelstvo města Nýrska vydává v souladu s § 17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb.,  
o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších změn a doplňků  
a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecních zřízeních), ve znění pozdějších změn a doplňků obecně závaznou vyhlášku č. 
1/2017, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 1/2015 ze dne 02. 03. 2015  
o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálního odpadu a nakládání se stavebním odpadem 
 
123. Zastupitelstvo města Nýrska neschválilo vydání obecně závazné vyhlášky č. 2/2017, 
kterou by se měnila a doplnila obecně závazná vyhláška č. 2/2016 ze dne 17. 10. 2016 
k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku města Nýrska 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. 6 zákona č. 200/1990 
Sb., zákona o přestupcích, ve znění pozdějších změn a doplňků a § 24 odst. 2 zákona 
č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání. 
 
124. Zastupitelstvo města Nýrska schvaluje dle § 84, odst. 2., písm. b) zákona číslo 
128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších změn a doplňků, úpravu rozpočtového výhledu 
Města Nýrska na roky 2018-2022. 
 
125. 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 
120.000,-- Kč Domu dětí a mládeže v Nýrsku a uzavření veřejnoprávní smlouvy  
o poskytnutí dotace dle zákona č. 250/2000 Sb.    
 
126. Zastupitelstvo města Nýrska schvaluje převod hospodářského výsledku v roce 2017 ve 
výši 4.000.000,-- Kč na účet města Nýrska do 31. 3. 2017. 
 
127. Zastupitelstvo města Nýrska rozhodlo dle § 85, písm. b) zákona č. 128/2000 Sb.,  
o obcích, ve znění pozdějších změn a doplňků, o bezplatném převodu (daru) hmotného 
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investičního a drobného majetku v celkové  zůstatkové hodnotě 1.088.245,-- Kč (k 
28.2.2017) z majetku města Nýrska do majetku Technických služeb města Nýrska, 
příspěvková organizace.  
 
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: 

128./1 prodat pozemkovou parcelu číslo kat. 32/6  v k.ú. Bystřice nad Úhlavou za cenu 
dle prováděcí směrnice č. 26/2015 

     128./2 prodat pozemkové parcely vedené ve zjednodušené evidenci číslo kat. 448 PK  
a číslo 444 PK v k.ú. Stará Lhota za cenu 400,- Kč/m2 

     128./3 směnit pozemky bezúplatným převodem mezi Městem Nýrsko a Plzeňským 
krajem takto: 

Z vlastnictví Města Nýrska do vlastnictví Plzeňského kraje: 
PŮVOD: Katastr nemovitostí (KN) , k.ú. Nýrsko   
PKN 249/10,  PKN 1594/4, PKN 1610/2, PKN 1883/15, PKN 1883/20, PKN 1883/39,   PKN 
1913/32, PKN 1913/33, PKN 1913/34, PKN 1913/35    
      Z vlastnictví Plzeňského kraje do vlastnictví Města Nýrska: 
PŮVOD: Katastr nemovitostí (KN), k.ú. Nýrsko 
PKN 262/4, PKN 981/19, PKN 1596/3, PKN 1596/4, PKN 1596/6, PKN 1596/7, PKN 1596/8, PKN 
1596/9, PKN 1596/10, PKN 1596/11, PKN 1596/13, PKN 1596/14, PKN 1596/15, PKN 1596/16, 
PKN 1596/17, PKN 1596/18, PKN 1596/19, PKN 1596/20, PKN 1596/21, PKN 1596/22, PKN 
1596/24, PKN 1615/14, PKN 1615/15, PKN 1615/17, PKN 1615/18, PKN 1615/19, PKN 1615/20, 
PKN 1615/21, PKN 1615/22, PKN 1615/23, PKN 1615/24, PKN 1615/25, PKN 1615/26, PKN 
1615/27, PKN 1615/28, PKN 1615/29, PKN 1615/32, PKN 1615/33, PKN 1615/34, PKN 1615/35, 
PKN 1615/36, PKN 1615/37, PKN 1615/38, PKN 1615/39, PKN 1615/40, PKN 1615/41, PKN 
1615/43, PKN 1615/44, PKN 1615/45, PKN 1615/46, PKN 1615/47, PKN 1615/48, PKN 1619/5, 
PKN 1619/6, PKN 1619/7, PKN 1629/3, PKN 1629/13, PKN 1629/14, PKN 1629/15, PKN 1629/16, 
PKN 1629/17, PKN 1629/23, PKN 1629/24, PKN 1629/26, PKN 1629/27, PKN 1629/29, PKN 
1629/31, PKN 1629/32, PKN 1629/33, PKN 1629/34, PKN 1630/2, PKN 1634/3, PKN 1635/7, PKN 
1635/8, PKN 1635/10, PKN 1946/2, PKN 1946/3, PKN 1946/4, PKN 1946/5,           
PKN 1946/6, PKN 1946/9, PKN 1946/11, PKN 1947/1, PKN 1947/2, PKN 1947/3, PKN 1947/4, 
PKN 1947/5, PKN 1948/1, PKN 1948/2, PKN 1948/3, PKN 1948/4, PKN 1948/6,             
PKN 2350/2, PKN 2350/3, PKN 2350/4, PKN 2350/5, PKN 2442/2, PKN 2442/3, PKN 2660/2, 
PKN 2660/3, PKN 2660/4, PKN 2660/5, PKN 2660/6, PKN 2660/7, PKN 2767       
       

128./4 prodat jednotku číslo 738/5 s podílem na společných částech a stavebním 
pozemku p.č. 846 v k.ú. Nýrsko ve výši 479/10000 minimálně za cenu dle znaleckého 
posudku za podmínek projednaných zastupitelstvem města. V případě více zájemců, bude 
jednotka prodána nejvyšší nabídce. Pokud mezi zájemci bude přihlášený člen SVJ daného 
objektu, bude mít možnost dorovnat nejvyšší nabídkovou cenu a v tomto případě bude 
upřednostněn.   

128./5 prodat jednotku číslo 41/3 s podílem na společných částech a stavebním pozemku 
p.č. 1287 v k.ú. Nýrsko ve výši 8540/58710 a jednotku číslo 42/2 s podílem na společných 
částech a stavebním pozemku p.č. 1288 v k.ú. Nýrsko ve výši 8480/58710, obě minimálně 
za cenu dle znaleckého posudku. V případě více zájemců, budou jednotky prodány nejvyšší 
nabídce. 

128./6 v souladu s ust. § 84, odst. 2, písm. j) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích 
(obecních zřízeních) ve znění pozdějších změn a doplňků a schválilo uzavření dohody  
o změně obecní hranice mezi katastrálním územím Suchý Kámen a katastrálním územím 
Stará Lhota, kdy dotčené pozemkové parcely číslo 335/3, 499/3 a 499/4 v k.ú. Stará Lhota 
budou převedeny pod novými čísly parcel 93, 94 a 95 do k.ú. Suchý Kámen. 
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Zastupitelstvo města Nýrska 
    129/1. schválilo ustanovení 3 členné komise pro zpracování návrhů budoucí podoby 
náměstí. 
    129/2. neodsouhlasilo složení komise pro zpracování návrhů budoucí podoby náměstí.  

 
130. Zastupitelstvo města Nýrska bere na vědomí informaci o přípravě rekonstrukce 
teplárny, konkrétně se jedná o doplnění dalšího zdroje, kterým je KGJ. 
 
V Nýrsku dne 13. 02. 2017 

 
 
 

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


