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Zápis 
z 18. veřejného zasedání Zastupitelstva města Nýrska konaného dne 11. 12. 2017 

 v 16. 00 hodin ve společenském sále Městské knihovny v Nýrsku. 
 
Přítomni: členové ZM dle presenční listiny 
Omluveni: Mgr. Bunda, Ing. Janovský, p. Kolář, p. Šlenc 
 
Pan starosta přivítal zastupitele města a přítomné občany, zahájil 18. 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 (9 pro: 0 proti: 0 zdrželo se) 
Pan Vítovec, ověřovatel zápisu ze 17. veřejného zasedání členů ZM, konaného dne  
23. 10. 2017, konstatoval, že zápis odpovídá průběhu jednání a že nebyly shledány 
nedostatky. Zápis doporučil ke schválení. Hlasování řídil pan starosta. 
Zápis schválilo (9:0:0) 
Do návrhové komise pro přípravu usnesení byli navrženi a schváleni s výsledkem (7:0:2):  
       Bc. Hladíková a Ing. Irlbeková  
Za ověřovatele zápisu z dnešního zasedání byli navrženi a schváleni s výsledkem (7:0:2):  
           P. Heflerová a Mgr. Pavlík 
Zapisovatelkou byla navržena a zvolena Iva Bělová (9:0:0) 
 
Pan starosta předložil návrh programu dnešního jednání: 
Program 18. veřejného zasedání ZM dne 11. 12. 2017 
1. Zahájení 
2. Kontrola usnesení z předchozího zasedání 
3. Rozpočet na rok 2018 
4. Projednání poskytnutí dotace muzeum 
5. Projednání změny úvěrové smlouvy na rekonstrukci kotelny 
6. Projednání ceny vodného a stočného na rok 2018 
7. Projednání ceny tepla a TUV na rok 2018 
8. Projednání obecně závazné vyhlášky č. 5/2017, kterou se mění OZV č. 3/2016 (OZV  

o místním poplatku za likvidaci komunálního odpadu) 
9. Projednání závěrečného účtu DSO Údolí pod Ostrým za rok 2016 
10. Projednání návrhu na odkoupení a prodej pozemků  
11. Projednání výše měsíčních odměn neuvolněným členům zastupitelstva města 
12. Různé  
13. Diskuze 
14. Usnesení, případná rekapitulace usnesení 
15. 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 (9:0:0) 
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.  
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Ad/ 2  
Mgr. Pavlík přednesl zprávu kontrolního výboru o kontrole usnesení ZM z minulého zasedání, 
konaného 23. 10. 2017. Všechna usnesení z minulých zasedání jsou v pořádku.  
ZM bere zprávu na vědomí 
 
Ad/3  
Paní Heflerová seznámila s materiálem - Rozpočet na rok 2018 
Předpokládaná výše daňových příjmů je  81.430.000,-- Kč. Oproti schválenému rozpočtu roku 
2017 je navýšení o 8.713.000,-- Kč. Navýšení je předpokládáno jednak pozitivním 
ekonomickým vývojem a dále od 01. 01. 2018 bude změna zákona o rozpočtovém určení daní 
– navýšení procentuálního podílu daní obcím z celostátního inkasa.  
Nedaňové příjmy jsou navýšeny o 800.000,-- Kč na základě předpokládané skutečnosti roku 
2017. Kapitálové příjmy jsou předpokládané ve výši 1.000.000,-- Kč – město neplánuje ve 
větší míře prodej svého majetku. 
Přijaté transfery (dotace) jsou rozpočtovány pouze ve výši předpokládaného příspěvku na 
státní správu a plánovaného převodu výsledku hospodaření z hospodářské činnosti města. 
V průběhu roku se tyto příjmy navyšují o přijaté dotace dle skutečně podepsaných smluv  
o poskytnutí dotace. 
U běžných výdajů oproti roku 2017 dochází k navýšení. Hlavním důvodem jsou stoupající 
ceny energií a vyšší mzdové náklady. Od 01.11.2017 je navýšení mzdových tarifů o 10%.  
Součástí běžných výdajů jsou i plánované opravy, na které je rozpočtováno 4.800.000,-- Kč.   
Kapitálové výdaje jsou rozpočtovány v celkové výši 78.450.000,-- Kč. V této částce je 
počítáno s podílem vlastních zdrojů na danou investici po odečtu předpokládané dotace.  
Plánované investice jsou zejména: dokončení bytů pro seniory, rekonstrukce kotelny, 
rekonstrukce hasičárny, napojení Hodousic na vodovod a plánované investice MAS. 
 
Celkový rozpočet je navržen jako schodkový, rozpočet příjmů činí 102.920.000,-- Kč, 
rozpočet výdajů 144.196.700,-- Kč. Financování je ve výši  38.796.000,-- Kč.  
Schodek rozpočtu bude krytý přebytkem z předchozího roku a poskytnutými úvěry. 
Předpokládaná částka čerpání úvěrů bude 49.663.000,-- Kč. Splátky stávajících úvěrů budou 
činit 10.867.000,-- Kč. Celkové financování je ve výši 38.796.000,-- Kč. 
Vzhledem k tomu, že během roku dochází k upřesnění některých příjmů a výdajů, bude nutné 
provést v průběhu roku rozpočtové opatření - tj. úpravu rozpočtu. 
Navržený rozpočet na rok 2018 byl projednán finančním výborem, který jej doporučil 
zastupitelstvu ke schválení. 
 
K předloženému materiálu neměl nikdo ze ZM připomínky. Pan starosta informoval o tom, že 
po dobu vyvěšení rozpočtu, neměl nikdo z veřejnosti připomínky k rozpočtu. Dále doplnil 
informaci o navýšení rozpočtu o 400 tis. Kč pro ZŠ Školní ul. Díky vynikajícímu hospodaření 
města, bude přebytek kolem 20 mil. Kč, což přináší další možnost využítí k dalším 
investičním akcím na zvelebení města. Pan starosta vyzval členy návrhové komise 
k předložení návrhu na usnesení k tomuto bodu. Ing. Irlbeková přednesla návrh na usnesení.  

Usnesení  18/155/2017 
(9-0-0) 
 
Ad /4  
Ing. Irlbeková seznámila s materiálem - Poskytnutí individuální dotace pro Muzeum 
Královského hvozdu Nýrsko z. s. 
Muzeum Královského hvozdu v Nýrsku z. s. požádalo o poskytnutí dotace na úhradu nákladů 
realizovaných výstav v období 11/2016 – 10/2017. Jednalo se o výstavy: 
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1) Výstava „Anton Schott – kronikář šumavských osudů“ 04.10.2016 - 18.11.2016 
2) Výstava „Říše loutek“ 06.12.2016 – 19.02.2017 
3) Výstava „Letecká archeologie – co neviděli stavitelé“ 07.03.2017 – 30.04.2017 
4) Výstava „Nýrsko jubilejní“ 23.5.2017 – 8.10.2017 
 
Celkové náklady na realizované výstavy činily 80.695,-- Kč, ze vstupného byl příjem  
11.705,-- Kč.  
Po projednání finančním výborem je návrh na poskytnutí dotace ve výši 70.000,-- Kč, tj. cca 
rozdíl mezi celkovými náklady a příjmem ze vstupného. 
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. 
 
K předloženému materiálu neměl nikdo ze ZM připomínky. Pan starosta doplnil a navrhl 
stanovit v příštím roce jasná pravidla pro čerpání dotace a jejich zapracování do již 
odsouhlasených podmínek vyhlašovaných programů. Pan starosta pochválil muzeum  
za činnost, kterou dělá a vyzval členy návrhové komise k předložení návrhu na usnesení 
k tomuto bodu. Bc. Hladíková přednesla návrh na usnesení.  

Usnesení 18/156/2017                 
(9-0-0)        
 
Ad/ 5 
Mgr. Pavlík seznámil s materiálem Projednání změny investičního úvěru ve výši 14.500.000,-
- Kč poskytnutého Českou spořitelnou a. s. 
Dne 23.11.2016 byl Českou spořitelnou a. s. poskytnut úvěr ve výši 14.500.000,-- Kč  
na financování rekonstrukce tepelného 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. Na 
zasedání zastupitelstva dne 23.10.2017 byly schváleny změny poskytnutého úvěru týkající se 
prodloužení termínu čerpání úvěru z původního data do 31.3.2018 na čerpání do 31.12.2018  
a změn splácení úvěru. Po následném podání žádosti bance o tyto změny nedošlo ke schválení 
bankou. Banka byla ochotna tyto změny schválit, ale za podmínky změny úrokové sazby – 
navýšení. 
Řešením změny úvěru při zachování stávající úrokové sazby je rozšíření účelu čerpání úvěru 
z původního účelu „rekonstrukce tepelného hospodářství“ přidáním účelu „bytový dům pro 
seniory“. Při rozšíření změny účelu úvěru bude zachována úroková sazba a původní termín 
čerpání úvěru do 31.03.2018, včetně původně nastavených splátek úvěru. 
Změna účelu úvěru bude řešena dodatkem úvěrové smlouvy 
Rozšíření účelu úvěru je již bankou předschváleno, je však vyžadováno schválení 
zastupitelstva. 
Původní schválená změna usnesením č. 151 ze dne 23.10.2017, tj. prodloužení termínu 
čerpání a změna splátek bude revokována. 
Tímto postupem město vyčerpá úvěr ve výši 14.500 tis. Kč, primárně přijatý na rekonstrukci 
kotelny, na výstavbu domu pro seniory a zůstanou volné zdroje u úvěru ve výši 40.000 tis. 
Kč, který je určený na „investice realizované v letech 2016 – 2018“, tj. možné použití  
i na rekonstrukci kotelny, termín čerpání úvěru je zde do 31.12.2018. 
 
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 
návrhy na usnesení.  
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Usnesení 18/157./1/2017     Usnesení 18/157./2/2017   
(9-0-0)                    (9-0-0)    
 
Ad/6 
Pan Stránský představil materiál - Projednání ceny vodného a stočného na rok 2018.  
Na základě ekonomického rozboru nákladů a výnosů roku 2017 předložil správce vodovodní 
infrastruktury VODOSPOL spol. s. r. o. Klatovy návrh kalkulace vodného a stočného pro rok 
2018 s touto úpravou. Důvodem nárůstu ceny je potřeba získat finančních rezervu na úpravy 
rozvodů vodovodního a kanalizačního řadu. Ceny jsou uvedeny bez DPH:: 
 

 cena v roce 2017 návrh na rok 2018 nárůst 
vodné 20,60 Kč/m3   20,90 Kč/m3   1,46% 
stočné 26,91 Kč/m3   28,00 Kč/m3   4,05% 
celkem 47,51 Kč/m3   48,90 Kč/m3   2,93% 

 
Výše uvedené ceny jsou jednotné pro všechny odběratele.  
 
Pro obyvatele Staré Lhoty a Zelené Lhoty je provozovatelem kanalizace Dobrovolným 
svazkem obcí Údolí pod Ostrým stanovena cena stočného na základě podmínky poskytovatele 
dotace na rok 2018 ve výši 37,21 Kč/m3 v roce 2017 to bylo 35,12 Kč/m3.  Jedná se tedy  
o nárůst o 5,95 %. 
Jako kompenzace výše stočného pro obyvatele Staré Lhoty a Zelené Lhoty je stanovena 
částka ve výši 7,00 Kč/m3 nemovitost/ rok 
 
K předloženému materiálu neměl nikdo ze ZM připomínky. Pan starosta, z funkce předsedy 
DSO, informoval o připomínkách některých občanů ke špatnému fungování kanalizace. Tyto 
připomínky většinou mají občané, kteří zde nebydlí trvale. V těchto objektech, určených 
k rekreaci, dochází k vysychání odtokových gul, což následně způsobuje šíření zápachu. Pan 
starosta navrhl poskytovat finanční dar pouze občanům, trvale bydlícím ve Staré a Zelené 
Lhotě a požádal zastupitele o vyjádření k tomuto návrhu. Bc. Hladíková navrhla, zjistit 
legislativní podmínky, pan Šťasta by chtěl zjistit, koho by se toto opatření dotklo. K návrhu 
pana starosty se zastupitelstvo města vrátí na příštím jednání. Pan starosta vyzval členy 
návrhové komise k předložení návrhu na usnesení k tomuto bodu. Bc. Hladíková přednesla 
návrh na usnesení.  

Usnesení  18/158./1/2017 
(9-0-0)    

Usnesení  18/158./2/2017 
Bere na vědomí  
          Usnesení  18/158./3/2017 
(9-0-0)  
        
Ad/7 
Bc. Hladíková seznámila s materiálem - Projednání ceny tepla a TUV na rok 2018 
Nájemce centrální výtopny Nýrská teplárna, s.r.o. Nýrsko předložil kalkulaci 
předpokládaných nákladů a výnosů při zajišťování služeb v roce 2018. Na základě této 
kalkulace se cena tepelné energie pro rok 2018 ze zdroje CZT Nýrská teplárna, s.r.o. mění na 
hodnotu 470,- Kč/GJ + sazba DPH stanovená zákonem. Jedná se o navýšení ceny proti roku 
2017 o 3 %. 
Důvodem zvýšení ceny tepla je opakované zvýšení ceny vstupů, zejména pak zvýšení ceny 
uhlí o 10 % meziročně. Rovněž došlo ke zvýšení nákladů na mzdy cca o 7% a v příštím roce 



 5 
 

dojde k postupnému nárůstu cen el. energie. Do cen tepla počínaje rokem 2018 se dále budou 
promítat odpisy investice do nové technologie, které ale nebudou mít vliv na její výši. 
 
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  18/159/2017 
Bere na vědomí    
 
Ad/8 
Pan Vítovec seznámil s materiálem - Projednání obecně závazné vyhlášky č. 5/2017 kterou se 
mění obecně závazná vyhláška č. 3/2016.  
Zastupitelstvo města Nýrska na svém veřejném zasedání dne 19.12.2016 vydalo novou 
obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, kde je v Čl. 4 stanovena 
sazba poplatku. Protože sazba se stanovuje ve své jedné části ze skutečných nákladů obce 
předchozího roku (uzavřeného) na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu, je potřeba 
pro rok 2018 tuto částkou upravit. 
Dochází ke změně sazby tohoto poplatku na základě výpočtu v Článku 4  
Sazbu poplatku tvoří: 
a) částka podle § 10b) odst. 5 písm. a) zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění 
pozdějších změna a doplňků: 
částka až 250,- Kč za osobu a kalendářní rok: 
81,- Kč za osobu a kalendářní rok  
b) částka stanovená podle § 10b) odst. 5 písm. b) zákona č. 565/1990 Sb., o místních 
poplatcích, ve znění pozdějších změn a doplňků, na základě skutečných nákladů obce 
předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu (max. 750,-Kč na osobu  
a kalendářní rok): 
494,- Kč za osobu a kalendářní rok 
Výpočet: 
Tato částka je stanovena ze skutečných nákladů za sběr a svoz netříděného komunálního 
odpadu za rok 2015 (2 617 582,- Kč): 
počet fyzických osob:  5.085 
počet objektů:      213 
celkem:   5 298 
 
2 617 582,- Kč : 5 298 = 494,-Kč za osobu a kalendářní rok, maximum dle zákona činí 750,-
Kč za osobu a kalendářní rok. 
 
Výše místního poplatku:  81,-Kč + 494,-Kč = 575,-Kč 
 
K předloženému materiálu neměl nikdo ze ZM připomínky. Pan starosta navrhl uvážit změnu 
názvu vyhlášky, aby byla srozumitelná pro občany. K návrhu se nikdo nevyjádřil. Po té 
vyzval členy návrhové komise k předložení návrhu na usnesení k tomuto bodu. Bc. Hladíková 
přednesla návrhy na usnesení.  
 

Usnesení  18/160/2017 
(9-0-0) 
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Ad/9 
Pan starosta seznámil s materiálem - Projednání závěrečného účtu DSO Údolí pod Ostrým  
za rok 2016 
Dle § 39 zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, se 
závěrečný účet DSO předkládá zastupitelům členských obcí po jeho schválení v orgánu DSO, 
a to spolu se zprávou o výsledcích přezkoumání hospodaření za uplynulý kalendářní rok. 
Shromáždění starostů DSO Údolí pod Ostrým, schválilo dne 30. 6. 2017 roční účetní závěrku 
DSO v rozsahu předepsaném účetními předpisy a ve verzi podléhající přezkoumání sdružení 
auditorem. Ze závěrečného účtu DSO vyplývá, že příjmy po konsolidaci činily 870 558, 41 
Kč a výdaje 1347069,15. Příjmy a výdaje DSO v plném členění podle rozpočtové skladby 
jsou uvedeny ve výkazu o plnění rozpočtu za rok 2016. 
Autorem auditu byla firma DAKAN. Ve výsledku byly uvedeny drobné nedostatky, k nimž 
zaujal stanovisko předseda svazku ihned po obdržení zprávy dopisem ze dne 15. 6. 2017, 
adresovaným členům svazků. I přes tyto zjištěné nedostatky je v závěru auditorské zprávy 
uvedeno ve výroku o případných rizicích, cituji: „Jedná se sice o významnou částku, nicméně 
se nedomníváme, že by tato chyba, pokud bude opravena, mohla způsobit nějaké riziko  
do budoucna.“ 
S ohledem na zjištěné skutečnosti bylo provedeno nápravné opatření, které vedlo k odstranění 
zjištěného nedostatku. Byla realizována objednávka na ekonomickou podporu, jejímž 
výsledkem bude řešení výkladově nejasných záležitostí. 
 
K předloženému materiálu neměl nikdo další ze ZM připomínky. Pan starosta podal 
vysvětlení k nápravnému opatření a vyzval členy návrhové komise k předložení návrhu  
na usnesení k tomuto bodu. Ing. Irlbeková přednesla návrh na usnesení.  

Usnesení  18/161/2017 
Bere na vědomí  
 
Ad/10 
Ing. Kinská 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. Pan J. K., bytem Nýrsko, požádal o prodej pozemkové parcely č. 1820/3 v k. ú. Nýrsko o 

výměře 82 m2. Jednalo se o narovnání skutečného stavu, kdy v roce 1970 došlo k 
pochybení při zákresu hranice pozemku (oznámení KÚ o opravě chyby ze dne 9.3.2009). 
Usnesením z 16. veřejného zasedání Zastupitelstva města Nýrska konaného dne 14. 12. 
2009 zastupitelstvo města v bodu 173./2  rozhodlo o prodeji dotčeného pozemku za cenu 
150,-Kč/m2. 
V roce 2015 byla provedena obnova katastrálního operátu Komplexní pozemkovou 
úpravou, při které byla pozemková parcela 2332 v k. ú. Nýrsko řešena a schválena  
a zároveň byla při KoPÚ řešena hranice mezi pozemkovou parcelou 2332 a 1830/3  
v k. ú. Nýrsko.  
V únoru 2017 byla zpracován geometrický plán pro změnu hranic pozemků (č. 1525-
3/2017, zpracovatel Ing. Václav Kellner), který byl spolu s prohlášením jednotlivých 
vlastníků (včetně dědiců po zemřelém J.K.) předložen Katastrálnímu úřadu pro Plzeňský 
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kraj, katastrálnímu pracovišti Klatovy v rámci „Ohlášení zpřesněného geometrického a 
polohového určení pozemků“. Katastrální úřad následně sdělil, že zápis na základě 
předložených listin nelze provést, neboť geometrické a polohové určení hranice vzniklé 
nebo upřesněné obnovou katastrálního operátu pozemkovými úpravami nebo novým 
mapováním nelze opravou chyby geometrického a polohového určení pozemků měnit.  
Možností, jak docílit nápravy stavu, je odkoupení oddělené části „a“ pozemkové parcely  
č. 1820/3 v k. ú. Nýrsko o výměře 106 m2 do vlastnictví města Nýrska  
Předběžný návrh: odkoupit za navrženou cenu vlastníkem pozemku tj. 100 Kč / m2. 
 

2. Pan J. Š bytem Janovice nad Úhlavou požádal město Nýrsko o prodej pozemkové parcely 
č. 366/6 v k. ú. Bystřice nad Úhlavou. Jedná se o pozemek o výměře 887 m2, v KN vedený 
jako zemědělský půdní fond – zahrada. Pozemek se nachází v záplavovém území řeky 
Úhlavy, a to v pásmu tzv. 20leté vody, zároveň se nachází na území aktivní zóny 
záplavového území. 
Žadatel hodlá pozemek využívat v souladu se zápisem v katastru nemovitostí jako zahradu. 
Pro aktivní zónu záplavového území platí omezení podle § 67 zákona  
č. 254/2001 Sb. (vodní zákon) cit. „V aktivní zóně záplavových území se nesmí umísťovat, 
povolovat ani provádět stavby s výjimkou vodních děl, jimiž se upravuje vodní tok, 
převádějí povodňové průtoky, provádějí opatření na ochranu před povodněmi, nebo která 
jinak souvisejí s vodním tokem nebo jimiž se zlepšují odtokové poměry, staveb pro jímání 
vod, odvádění odpadních vod a odvádění srážkových vod a dále nezbytných staveb 
dopravní a technické infrastruktury. 
V aktivní zóně je dále zakázáno: 

a) těžit nerosty a zeminu způsobem zhoršujícím odtok povrchových vod  
a provádět terénní úpravy zhoršující odtok povrchových vod, 
            b) skladovat odplavitelný materiál, látky a předměty, 
            c) zřizovat oplocení, živé ploty a jiné podobné překážky, 
            d) zřizovat tábory, kempy a jiná dočasná ubytovací zařízení.“ 
Předběžný návrh: odprodání za cenu ostatní plochy dle vyhlášky města  

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

Usnesení  18/162./1/2017       Usnesení  18/162./2/2017  
(9-0-0)                       (9-0-0)      
                        
 
Ad/11 
Pan Vítovec seznámil s materiálem - Projednání výše měsíčních odměn neuvolněným členům 
zastupitelstva města 
Podle § 72 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecních zřízením), ve znění pozdějších změn  
a doplňků, může být neuvolněným členům zastupitelstva poskytnuta za výkon funkce měsíční 
odměna. Výše měsíční odměny je stanovena nařízením vlády č. 318/2017 Sb., ve znění 
pozdějších změn a doplňků, maximum měsíčních odměn je patrná z níže uvedené tabulky.  
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Dále je nutno podle § 77, odst. 2 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecních zřízením)  
ve znění pozdějších změn a doplňků stanovit termín, od kterého bude schválená výše měsíční 
odměny neuvolněným členům zastupitelstva města vyplácena.  
Vzhledem k novele nařízení vlády č. 128/2000 Sb., o odměnách za výkon funkce členům 
zastupitelstev ve znění pozdějších změn a doplňků platné od 01.01.2018 navrhujeme 
následující výši měsíčních odměn neuvolněným členům zastupitelstva dle jednotlivých 
schválených funkcí: 
 
 
 
 
 
 
 
 
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  18/163/2017  
(9-0-0)  
 
Ad/12  
Různé – bez bodů k jednání 
 
Ad/13 
Diskuze  
Pan starosta stručně zhodnotil letošní rok. 
Ostatní - Bez příspěvků 
 
Ad/14 
Návrhová komise předkládala návrhy usnesení k jednotlivým bodům v průběhu jednání,  
ta byla přijata a schválena. Viz zápis výše. 
 
Ad/15 
Závěr zasedání  
Pan starosta poděkoval přítomným za účast a popřál všem   klidné prožití vánočních svátků  
a hodně zdraví v příštím roce. 
Pan starosta veřejné zasedání ukončil /17:02h/. 
 
 
V Nýrsku dne 11.12.2017 
Zapsala: Iva Bělová 
 
                                         
                                                                                              Ing. Miloslav R u b á š 
                                                                                               starosta města Nýrska 
Zápis byl ověřen dne ……………………… 
 
Ověřovatelé zápisu  ……………………… 
                           
                             ……………………… 

za výkon funkce dosud nově  
 

návrh  
 člen zastupitelstva 720,- 1 690,- 1 020,- 

člen výboru nebo komise 1 080,- 2 816,- 1 380,- 
předseda výboru nebo komise 1 690,- 3 379,- 1 990,- 
místostarosta 21 120,- 30 412,- 23 232,- 
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Usnesení z 18. veřejného zasedání Zastupitelstva města Nýrska konaného 11.12.2017 
v 16. 00 hodin ve společenském sále Městské knihovny v Nýrsku. 

 
 
155.  Zastupitelstvo města Nýrska, na základě doporučení finančního výboru, schvaluje dle  
§ 84 odst. 2, písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších změn  
a doplňků, rozpočet Města Nýrska na rok 2018, tj. rozpočet příjmů ve výši 102.920.000,-- 
Kč, rozpočet výdajů ve výši 144.196.700,-- Kč. 
 
156. Zastupitelstvo města Nýrska rozhodlo dle § 85, písm. c) zákona č. 128/2000 Sb.,  
o obcích, ve znění pozdějších změn a doplňků, o poskytnutí individuální dotace ve výši 
70.000,-- Kč  Muzeu Královského Hvozdu Nýrsko z. s. IČ: 70830631 a o uzavření 
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle zákona č. 250/2000 Sb.    
 
Zastupitelstvo města Nýrska: 

157./1  revokuje usnesení zastupitelstva č. 151 ze dne 23.10.2017. 

157./2 rozhodlo na základě doporučení finančního výboru dle § 85, písm. j) zákona  
č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších změn a doplňků, o změnách účelu čerpání 
úvěru poskytnutého Českou spořitelnou a.s. ve výši 14.500.000,-- Kč a to rozšířením účelu 
čerpání o „Bytový dům pro seniory“. 

  Zároveň pověřuje pana starostu Ing. Miloslava Rubáše podpisem dodatku úvěrové 
smlouvy. 
 

Zastupitelstvo města Nýrska: 
158./1 schvaluje pro rok 2018 ceny vodného ve výši 20,90 Kč/m3  
a stočného ve výši 28,00 Kč/m3 (výše stočného mimo obyvatel Staré Lhoty a Zelené 
Lhoty).  Tyto ceny jsou platné pro všechny odběratele a jsou uvedeny bez DPH. 
 
158./2   bere na vědomí cenu stočného ve Staré Lhotě a Zelené Lhotě ve výši 37,21 Kč/m3 
stanovené Dobrovolným svazkem Údolí pod Ostrým na základě podmínky poskytovatele 
dotace. Tyto ceny jsou platné pro všechny odběratele a jsou uvedeny bez DPH. 
 
158./3   schvaluje finanční dar pro uživatele kanalizačního řadu obce Stará Lhota a Zelená 
Lhota ve výši 7,00 Kč /m3 na jedno přípojné místo 
 

159. Zastupitelstvo města Nýrska bere na vědomí cenu tepla a TUV dodávaného 
pronajímatelem tepelného hospodářství, tj. Nýrská teplárna s.r.o.  Nýrsko, pro rok 2018  
ve výši 470,00 Kč/GJ + DPH v zákonem stanovené výši. 

 
160. Zastupitelstvo města Nýrska vydává v souladu s ustanovením § 14 odst. 2 zákona  
č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, 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 (obecní zřízení),  
ve znění pozdějších změn a doplňků  s platností od 01. 01. 2018 obecně závaznou vyhlášku  
č. 5/2017, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 3/2016 ze dne 19.12.2016, o místním 
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání  
a odstraňování komunálních odpadů. 

 
161. Zastupitelstvo města Nýrska bere na vědomí závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí 
Údolí pod Ostrým za rok 2016. 
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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: 

162./1  koupit část pozemkové parcely č. 1820/3 v k. ú. Nýrsko o výměře 106 m2 za cenu 
100,- Kč/ m2. 
162./2  prodat pozemkovou parcelu č. 366/6 v k. ú. Bystřice nad Úhlavou v aktivní 
záplavové zóně za cenu 50,- Kč/ m2 s podmínkami a) až d) uvedenými v zápise zastupitelů. 
 

Zastupitelstvo Města Nýrska rozhodlo  

163./1 stanovuje v souladu s § 72 a § 84 odst. 2, písm. n) zákona č.128/2000 Sb.,  
o obcích (obecních zřízením) ve znění pozdějších změn a doplňků, výši měsíčních odměn 
neuvolněným členům zastupitelstva takto:  

 
za výkon funkce Kč/ měsíčně 
člen zastupitelstva 1 020,- 
člen výboru nebo komise 1 380,- 
předseda výboru nebo komise 1 990,- 
místostarosta 23 232,- 

 
163./2 stanovuje v souladu s § 77 odst. 2 a § 84 odst. 2, písm. n) zákona č.128/2000 Sb.,  
o obcích (obecních zřízením), ve znění pozdějších změn a doplňků, že měsíční odměny  
za funkce neuvolněných členů zastupitelstva se budou poskytovat s platností  
od   01.01.2018. 

 
 
V Nýrsku dne 11.12.2017 

 
 

 
 

 
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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