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Zápis 
z 17. veřejného zasedání Zastupitelstva města Nýrska konaného dne 23. 10. 2017 

 v 16. 00 hodin ve společenském sále Městské knihovny v Nýrsku. 
 
Přítomni: členové ZM dle presenční listiny 
Omluveni: Mgr. Bunda, Ing. Irlbeková, Ing. Svejkovský 
 
Pan starosta přivítal zastupitele města a přítomné občany, zahájil 17. 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 (10 pro: 0 proti: 0 zdrželo se) 
Pan Stránský, ověřovatel zápisu z 16. veřejného zasedání členů ZM, konaného dne  
21. 08. 2017, konstatoval, že zápis odpovídá průběhu jednání a že nebyly shledány 
nedostatky. Zápis doporučil ke schválení. Hlasování řídil pan starosta. 
Zápis schválilo (10:0:0) 
Do návrhové komise pro přípravu usnesení byli navrženi a schváleni s výsledkem (8:0:2):  
       Ing. Janovský a p. Kolář 
Za ověřovatele zápisu z dnešního zasedání byli navrženi a schváleni s výsledkem (8:0:2):  
           P. Vítovec a p. Šťasta 
Zapisovatelkou byla navržena a zvolena Iva Bělová (10:0:0) 
 
Pan starosta předložil návrh programu dnešního jednání: 
Program 17. veřejného zasedání ZM dne 23. 10. 2017 
1. Zahájení 
2. Kontrola usnesení z předchozího zasedání 
3. Projednání navýšení kontokorentního úvěru 
4. Projednání změny úvěrových podmínek úvěru na rekonstrukci kotelny 
5. Předložení závěrečného účtu DSO Úhlava 
6. Projednání OZV č. 3/2017 o rušení nočního klidu a OZV č. 4/2017 k zabezpečení 

     místních záležitostí veřejného pořádku města Nýrska 
7. Projednání návrhu na odkoupení, prodej a směnu pozemků 
8. Různé  
9. Diskuze 
10. Usnesení, případná rekapitulace usnesení 
11. 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 (10:0:0) 
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. Pan Kolář oznámil, že se z důvodu příbuzenské 
vazby zdrží hlasování v bodě 7/5.  
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Ad/ 2  
Mgr. Pavlík přednesl zprávu kontrolního výboru o kontrole usnesení ZM z minulého zasedání, 
konaného 21. 08. 2017. Všechna usnesení z minulých zasedání jsou v pořádku.  
ZM bere zprávu na vědomí 
 
Ad/3  
Paní Heflerová seznámila s materiálem - Projednání navýšení kontokorentního úvěru 
z důvodu profinancování dotačních investičních projektů. 
V současné době má město poskytnut kontokorentní úvěr od Komerční banky a.s. ve výši     
12 mil. Kč se splatností do 09. 08. 2018, který se pravidelně každoročně prodlužuje a slouží 
jako provozní financování k časovému překlenutí nesouladu mezi příjmy a výdaji. 
V následujících 3 letech jsou plánované rozsáhlé dotační investiční akce. Jedná se zejména  
o rekonstrukci kotelny a dále o investiční akce dotačně řešené prostřednictvím MAS Úhlava. 
Tyto projekty je před obdržením dotace nejprve nutné profinancovat z vlastních zdrojů  
a následně po vyúčtování akce město obdrží dotaci od poskytovatele.  
Tak, aby při realizaci plánovaných dotačních akcí došlo k plynulému průběhu financování, je 
navrženo přechodné navýšení kontokorentního úvěru z původních 12 mil. Kč na 20 mil. Kč  
a to od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2020. 
Tímto navýšením nedojde k navýšení celkové dlouhodobé dluhové služby města. Jedná se  
o provozní financování na překlenutí časového nesouladu mezi příjmy a výdaji rozpočtu 
z důvodu profinancování dotačních projektů. 
 
Návrh na navýšení kontokorentního úvěru byl projednán finančním výborem, který 
doporučuje navýšení na 20 mil. Kč po dobu 01. 01. 2018 - 31. 12. 2020.  
 
K předloženému materiálu neměl nikdo ze ZM připomínky. Pan starosta vyzval členy 
návrhové komise k předložení návrhu na usnesení k tomuto bodu. Ing. Janovský přednesl 
návrh na usnesení.  

Usnesení  17/150/2017 
(10-0-0) 
 
Ad /4  
P. Šťasta seznámil s materiálem - Projednání změny čerpání a splácení investičního úvěru  
ve výši 14.500.000,- Kč poskytnutého Českou spořitelnou a.s. 
Dne 23. 11. 2016 byl Českou spořitelnou a.s. poskytnut investiční úvěr ve výši 14.500.000,- 
Kč na financování rekonstrukce tepleného hospodářství v Nýrsku. Vzhledem k vývoji 
ekonomiky jsme v této době získali úvěr za maximálně výhodných podmínek. Rekonstrukce 
je závislá na poskytnutí dotace, jejíž podmínky v době poskytnutí úvěru nebyly přesně časově 
známé. V současné době je již znám časový harmonogram rekonstrukce a je nutné upravit 
termíny čerpání úvěru a změnu splácení úvěru. 
Smlouvou stanovený termín čerpání úvěru je do 31. 03. 2018. Rekonstrukce kotelny bude 
probíhat v průběhu roku 2018, navrhujeme proto prodloužení termínu čerpání do 31.12. 2018. 
Původní splácení úvěru je od 20.01.2018 do 20.12.2027. Vzhledem k pozdějšímu termínu 
čerpání dojde i k posunutí termínu splácení viz. níže:  
- splátka ve výši  121.000,-- Kč  od 20.01.2019 – 20.12.2020 
- splátka ve výši  181.500,-- Kč  od 20.01.2021 – 20.12.2022 
- splátka ve výši  121.000,-- Kč  od 20.01.2023 – 20.11.2027 
poslední splátka ve výši nesplacené části úvěru bude splatná do 20. 12. 2027.  
Změnou splácení nedojde k celkovému prodloužení splácení úvěru. 
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K předloženému materiálu neměl nikdo ze ZM připomínky. Pan starosta doplnil informaci  
o vyhlášeném výběrovém řízení „Rekonstrukce zdroje - PS 01, 02 - Kotelna HU“ a obsazení 
komise pro otevírání obálek. Poté vyzval členy návrhové komise k předložení návrhu  
na usnesení k tomuto bodu. Pan Kolář přednesl návrh na usnesení.  

Usnesení 17/151/2017                 
(10-0-0)        
 
Ad/ 5 
P. Stránský seznámil s materiálem - Předložení Závěrečného účtu Dobrovolného svazku obcí 
Úhlava za rok 2016.  
Závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí Úhlava byl projednán na shromáždění starostů dne 
28.06.2017. Ze závěrečného účtu DSO Úhlava vyplývá, že hospodaření za rok 2016 skončilo 
schodkem. Důvodem je pořízení party stanu do majetku DSO Úhlava.   
Příjmy celkem po konsolidaci činily 170.907,- Kč, výdaje 364.079,99 Kč. Zůstatek na účtu   
k 31.12.2016 byl 183.518,27 Kč.  Auditor Ing. David Vičar provedl přezkoumání hospodaření 
DSO Úhlava za rok 2016. Zpráva o výsledcích přezkoumání konstatuje: „Na základě námi 
provedeného přezkoumání hospodaření Svazku obcí Úhlava jsme nezjistili žádnou skutečnost, 
která by nás vedla k přesvědčení, že přezkoumávané hospodaření není ve všech významných 
(materiálních) ohledech v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření uvedenými v bodě III. 
zprávy. Při přezkoumání hospodaření Svazku obcí Úhlava za rok 2016 jsme nezjistili žádné 
chyby a nedostatky.“  
 
K předloženému materiálu neměl nikdo ze ZM připomínky. Pan starosta vyzval členy 
návrhové komise k předložení návrhu na usnesení k tomuto bodu. Ing. Janovský přednesl 
návrhy na usnesení.  

Usnesení 17/152/2017  
Bere na vědomí                    
 
Ad/6 
Bc. Hladíková představila materiál - Projednání obecně závazné vyhlášky č. 3/2017 a  
č. 4/2017.  
Na veřejném zasedání zastupitelstva města Nýrska konaného dne 10.04.2017 schválili 
zastupitelé obecně závaznou vyhlášku č. 2/2017, kterou se měnila obecně závazná vyhláška  
č. 2/2016 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku města Nýrska. Tato změna 
vyhlášky upravovala zkrácenou dobu nočního klidu pro akce pořádané ve vnitřních  
i venkovních prostorách. Obecně závazné vyhlášky vydávané obcemi jsou zasílány 
Ministerstvu vnitra, odboru veřejné správy dozoru a kontroly k posouzení. Ministerstvo 
následně zpracuje právní rozbor obecně závazné vyhlášky.  Dle právního rozboru byl Čl. 4, 
odst. 1 písm. b), c) d), odst. 2 písm. a), (vymezení akcí, při kterých se zkracuje doba nočního 
klidu), a Čl. 8 odst. 1 (sankce za porušení OZV) shledány v rozporu se zákonem.   
V právním rozboru bylo konstatováno, že: „Výjimečné případy, kdy se doba nočního klidu 
stanoví jako kratší nebo žádná, je třeba vymezit natolik určitě, aby lidé žijící v obci mohli 
počet a rozložení potenciálně probdělých nocí v roce předvídat.“ Akce uvedené v Čl. 4, odst. 
1 písm. b), c) d), odst. 2 písm. a) nejsou dostatečně předvídatelné, z důvodu neuvedení data, 
období konání nebo názvu akce. 
Čl. 8 odst. 1 stanovoval případy, které je možné posuzovat za rušení nočního klidu. Obec je 
však limitována mezemi své působnosti, dle zákona o obcích, a nemůže upravovat záležitosti, 
které jsou stanoveny zákonnou úpravou.    
Při zpracování právního rozboru posuzuje ministerstvo vždy všechny články obecně závazné 
vyhlášky, a to i v případě, že tyto články nebyly měněny. Z tohoto důvodu navrhujeme 
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původní vyhlášku č. 2/2016 k zabezpečení místních záležitostí zrušit a vydat dvě nové 
vyhlášky. Vyhláška č. 3/2017 o nočním klidu řeší pouze výjimečné případy, kdy je doba 
nočního klidu stanovena jako kratší. Jedná se zejména o veřejně přístupné akce konané 
v letních měsících ve venkovním prostoru.  
Vyhláška č. 4/2017 řeší záležitosti týkající se veřejného pořádku ve městě. 
 
K předloženému materiálu neměl nikdo ze ZM připomínky. Pan starosta vyjádřil svůj 
zamítavý postoj k požadavku Ministerstva vnitra na přepracování vyhlášky. Dále uvedl, že 
městská policie a ani policie ČR nebude mít nástroj pro posouzení oprávněnosti stížností 
občanů poukazujících na rušení nočního klidu. Jedinou cestou ke zjednání nápravy pro 
poškozené bude použití řízení v rámci ustanovení občanského zákoníku. Pan starosta vyzval 
členy návrhové komise k předložení návrhu na usnesení k tomuto bodu. Pan Kolář přednesl 
návrh na usnesení.  

Usnesení  17/153./1/2017 
(9-1-0)    

Usnesení  17/153./2/2017 
(10-0-0)  
         
Ad/7 
Ing. Michálková seznámila s materiálem - Návrh na prodej a odkoupení pozemků  
a předložení podkladů k jednání.    
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 obvyklém. 
 

1) Paní V. H. žádá město Nýrsko o odsouhlasení splnění zákonných podmínek pro 
vydržení části p.p.č. 620/1 o výměře cca 25 m2 v kat. území Bystřice nad Úhlavou. 
Odvolává se na ust. § 134 občanského zákoníku (původní OZ -  zákon č. 40/1964 Sb.) 
s tím, že dotčenou část pozemku, připlocenou k st.p.č. 23 a p.p.č. 37/2, její rodina 
užívala v dobré víře jako své vlastnictví po dobu 50 let. Vydržení podle nového 
občanského zákoníku – zákona č. 89/2012 Sb. řeší pododdíl 5 OZ. Podle § 1091 OZ 
k vydržení vlastnického práva k nemovité věci je potřebná nepřetržitá držba trvající 10 
let. Žadatelka je ochotna v případě uznání práva vydržení vlastnického práva 
k předmětné části pozemku uhradit náklady na geometrické zaměření, geodetické 
oddělení a správní poplatek za vklad do katastru nemovitostí.  

2) Společnost ČEZ Distribuce a.s. se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV – Podmokly, 405 
02 Děčín požádala město Nýrsko o odprodej st.p.č. 201 v k.ú. Hodousice. Jedná se  
o pozemek o výměře 5 m2, na kterém je umístěna trafostanice v majetku výše zmíněné 
společnosti. 

3) Manželé V. a M. K., bytem Nýrsko předložili městu Nýrsko „Oznámení o užívání 
stavby“ rodinného domu vybudovaného na stavebním pozemku č. 1506 (čísla 
původních dvou parcel uvedená v kupní smlouvě jsou 1549/107 a 1549/108) v kat. 
území Nýrsko, odkoupeném od města. V kupní smlouvě byla dána podmínka předložit 
toto oznámení z důvodu vzdání se nároku na uhrazení druhé splátky kupní ceny za 
odkoupení stavebního pozemku ve výši 496.800,- Kč. O vzdání se nároku uhrazení 
druhé splátky je nutné rozhodnout na veřejném zasedání zastupitelstva.  
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4) Manželé L. a T. B., bytem Nýrsko předložili městu Nýrsko „Oznámení o užívání 
stavby“ rodinného domu vybudovaného na stavebním pozemku č. 1503 (původně p.č. 
2712) v k.ú. Nýrsko, odkoupeném od města. V kupní smlouvě byla dána podmínka 
předložit toto oznámení z důvodu vzdání se nároku na uhrazení druhé splátky kupní 
ceny za odkoupení stavebního pozemku ve výši 636.000,- Kč. O vzdání se nároku 
uhrazení druhé splátky je nutné rozhodnout na veřejném zasedání zastupitelstva.  

5) Manželé M. a G. P., bytem Nýrsko  předložili městu Nýrsko „Oznámení o užívání 
stavby“ rodinného domu vybudovaného na stavebním pozemku č. 1500 (původně p.č. 
1549/96 ) v k.ú. Nýrsko, odkoupeném od města. V kupní smlouvě byla dána 
podmínka předložit toto oznámení z důvodu vzdání se nároku na uhrazení druhé 
splátky kupní ceny za odkoupení stavebního pozemku ve výši 440.400,- Kč. O vzdání 
se nároku uhrazení druhé splátky je nutné rozhodnout na veřejném zasedání 
zastupitelstva.  

6) V rámci projektu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Milence 
(zpracovatel projektové dokumentace GEO HRUBÝ spol. s r.o. – Ing. Zdeněk Hrubý, 
Doudlevecká 26, Plzeň) byla navržena směna pozemků na hranici katastru Nýrsko  
a Hodousice s cílem narovnat hranici při vodním toku. Jedná se o směnu pozemkové 
parcely č. 2378 o výměře 7154 m2 v kat. území Nýrsko ve vlastnictví České republiky 
s právem hospodaření Státního pozemkového úřadu za pozemkovou parcelu č. 1735 
o výměře 5725 m2 v kat. území Hodousice ve vlastnictví Města Nýrska. 
 

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

Usnesení  17/154./1/2017       Usnesení  17/154./4/2017  
(10-0-0)           (10-0-0)      
         Usnesení  17/154./2/2017       Usnesení  17/154./5/2017 
(10-0-0)           (9-0-1) 

Usnesení  17/154./3/2017       Usnesení  17/154./6/2017 
(10-0-0)           (10-0-0)      

        
                    

Ad/8  
Různé 
 
Ad/9 
Diskuze  
Pan starosta poděkoval všem členům volebních komisí, pracovníkům úřadu, kteří se podíleli 
na zajištění voleb, pracovníkům TS města Nýrska za materiální zabezpečení a zvláště paní 
tajemnici Blance Kinské za celkovou organizaci voleb.          
 
 
 
Ad/10 
Návrhová komise předkládala návrhy usnesení k jednotlivým bodům v průběhu jednání,  
ta byla přijata a schválena. Viz zápis výše. 
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Ad/11 
Závěr zasedání – pan starosta veřejné zasedání ukončil /16:41h/. 
 
Po závěru jednání se na zastupitele města obrátil pan K. Ř., který vznesl požadavek  
na opravu příjezdové komunikace ke garážím v Hadravské čtvrti. 
 
– odpověděl p. starosta – vzhledem k velkému objemu investičních akcí není možné slíbit 
rekonstrukci komunikace v rozsahu cca 2 mil. Kč. v příštím roce. Do konce listopadu 2017 
bude provedena pouze výsprava děr zasypáním a zhutněním.  
 
V Nýrsku dne 23. 10. 2017 
Zapsala: Iva Bělová 
 
                                         
                                                                                              Ing. Miloslav R u b á š 
                                                                                               starosta města Nýrska 
Zápis byl ověřen dne ……………………… 
 
Ověřovatelé zápisu  ……………………… 
                           
                             ……………………… 



 1 
 

Usnesení ze 17. veřejného zasedání Zastupitelstva města Nýrska konaného 23.10.2017 
v 16. 00 hodin ve společenském sále Městské knihovny v Nýrsku. 

 
150.  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  poskytnutí kontokorentního úvěru ve výši 20 mil. Kč po dobu 01.01.2018 – 31.12.2020  
a pověřuje pana starostu Ing. Miloslava Rubáše podpisem související smluvní dokumentace. 
 
151. 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 změnách čerpání a splácení úvěru poskytnutého Českou spořitelnou a.s. ve výši 
14.500.000,-- Kč a to: prodloužení čerpání úvěru do 31.12.2018 a změně splácení úvěru:  
- splátka ve výši  121.000,-- Kč  od 20.01.2019 – 20.12.2020 
- splátka ve výši  181.500,-- Kč  od 20.01.2021 – 20.12.2022 
- splátka ve výši  121.000,-- Kč  od 20.01.2023 – 20.11.2027, 
 poslední splátka ve výši nesplacené části úvěru bude splatná do 20.12.2027.  
Zároveň pověřuje pana starostu Ing. Miloslava Rubáše podpisem dodatku úvěrové smlouvy 
 
152. Zastupitelstvo města Nýrska bere na vědomí Závěrečný účet DSO Úhlava. 
 
Zastupitelstvo města Nýrska: 

153./1 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 (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších změn a doplňků, § 5 odst. 6 zákona č. 251/2016  Sb., zákona o některých 
přestupcích, ve znění pozdějších změn a doplňků obecně závaznou vyhlášku č. 3/2017  
o nočním klidu. 
153./2 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 (obecní zřízení), ve znění pozdějších změn a doplňků, § 5 
odst. 6 zákona č. 251/2016  Sb., zákona o některých přestupcích, ve znění pozdějších změn 
a doplňků a § 24 odst. 2 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, obecně 
závaznou vyhlášku č. 4/2017 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, kterou 
se ruší obecně závazná vyhláška č. 2/2016 vydaná dne 17. 10. 2016, obecně závazná 
vyhláška č. 4/2016, vydaná dne 19. 12. 2016 a obecně závazná vyhláška č. 2/2017 vydaná 
dne 10. 04. 2017. 
 

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: 

154./1 souhlasit se splněním zákonných podmínek pro vydržení vlastnického práva  
za předpokladu plného uhrazení nákladů na geometrické zaměření, geodetické oddělení  
a správní poplatek za vklad do katastru nemovitostí dotčené části pozemku p.č. 620/1  
v kat. území Bystřice nad Úhlavou žadatelkou.         
154./2  prodat stavební parcelu číslo kat. 201 v katastrálním území Hodousice za cenu 
400,- Kč/m2.             
154./3 vzdát se nároku na uhrazení druhé splátky kupní ceny od manželů V. a M. K.  za 
odkoupení stavebního pozemku parcelní číslo  1506 (1549/107 a 1549/108) v k.ú. Nýrsko 
ve výši 496.800,- Kč v souladu se zněním čl. III. kupní smlouvy uzavřené dne 17.09.2013. 
154./4  vzdát se nároku na uhrazení druhé splátky kupní ceny od manželů L. a T. B. za 
odkoupení stavebního pozemku parcelní číslo 1503 (p. č. 2712) v k.ú. Nýrsko ve výši 
636.000,- Kč v souladu se zněním čl. III. kupní smlouvy uzavřené dne 09.10.2015. 
154./5  vzdát se nároku na uhrazení druhé splátky kupní ceny od manželů M. a G. P. za 
odkoupení stavebního pozemku parcelní číslo 1500 (1549/96) v k. ú. Nýrsko ve výši 
440.400,- Kč v souladu se zněním čl. III. kupní smlouvy uzavřené dne 15.09.2014 
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154./6 realizovat směnu pozemků na hranici katastrů Nýrsko a Hodousice v rámci 
komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Milence. 
 

V Nýrsku dne 23.10.2017 
 
 

 
 

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