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Zápis 
z 20. veřejného zasedání Zastupitelstva města Nýrska konaného dne 09.04.2018 

 v 16. 00 hodin ve společenském sále Městské knihovny v Nýrsku. 
 
Přítomni: členové ZM dle presenční listiny 
Omluveni: p. Heflerová, Bc. Hladíková, p. Kolář, Ing. Svejkovský 
 
Pan starosta přivítal zastupitele města a přítomné občany, zahájil 20. 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 změn a 
doplňků. 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) 
Ing. Janovský, ověřovatel zápisu z 19. veřejného zasedání členů ZM, konaného dne  
12. 02. 2018, 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 
(8:0:1): 

Mgr. Bunda a p. Stránský  
Za ověřovatele zápisu z dnešního zasedání byli navrženi a schváleni s výsledkem 
(8:0:1) 

Ing. Irlbeková a Ing. Rubáš  
Zapisovatelkou byla navržena a zvolena Iva Bělová (9:0:0) 
 
Pan starosta předložil návrh programu dnešního jednání: 
 
Program 20. veřejného zasedání ZM dne 09. 04. 2018 
1. Zahájení 
2. Kontrola usnesení z předchozího zasedání 
3. Projednání poskytnutí dotací organizacím města Nýrska 
4. Projednání poskytnutí dotace na dopravní obslužnost 
5. Projednání určení auditora pro přezkoumání hospodaření města Nýrska za rok 

2018 
6. Změna Organizačního řádu MěÚ Nýrsko 
7. Projednání prodeje 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 
(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, 
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aby se přihlásili k prohlášení o střetu zájmů i během jednání. Ing. Janovský oznámil, 
že z důvodu možné podjatosti se zdrží hlasování v bodě 3 výše uvedeného 
programu. 
 
Ad/ 2  
Mgr. Pavlík přednesl zprávu kontrolního výboru o kontrole usnesení ZM z minulého 
zasedání, konaného 12. 02. 2018. Všechna usnesení z minulých zasedání jsou 
v pořádku.  
ZM bere zprávu na vědomí 
 
Ad/3  
Ing. Janovský seznámil s  Projednání poskytnutí dotací sportovním, kulturním  
a zájmovým organizacím města Nýrska.                                                                                     
Město Nýrsko zveřejnilo na rok 2018 pro příjemce dotací program „Podpora sportovní 
činnosti občanů města“ a program „Podpora kulturní a zájmové činnosti občanů 
města“, a to vyvěšením na úřední desce MěÚ Nýrsko a zveřejněním na www 
stránkách města, včetně pravidel pro poskytování dotací z obou programů. Termín 
pro podání žádostí byl stanoven do 20. 03. 2018. Do uvedeného termínu bylo 
doručeno celkem 10 žádostí v oblasti sportu a 9 žádostí v oblasti kulturní a zájmové 
činnosti. Dále bylo doručeno 5 individuálních žádostí jednotlivců na reprezentaci 
města, ty však byly posouzeny mimo program. Jedna žádost byla doručena po 
stanoveném termínu. 
Jmenovaná komise veškeré žádosti posoudila a předložila návrhy k projednání 
finančnímu výboru, který je posoudil a navrhl schválení a uzavření veřejnoprávních 
smluv na dotace v maximální výši do 50 tis. Kč starostovi města. Pan starosta o jejich 
výši, v rámci své pravomoci na základě doporučení finančního výboru, rozhodl dne 
04. 04. 2018 rozhodnutím č. 229.   
Rozhodování o poskytnutí dotací nad 50 tis. Kč je vyhrazeno dle § 85, písm. c) 
zákona č. 128/2000Sb., o obcích, zastupitelstvu města. 
Předložené žádosti nad 50 tis. Kč a doporučení komise a finančního výboru je 
následující: 
 
1. FK Okula Nýrsko, z. s., IČ: 48351814 – na provozní činnost oddílu FK Okula 
Nýrsko, na pronájem zařízení a materiální vybavení.  
Celková požadovaná částka 530.000,- Kč. 
Komise po posouzení žádosti doporučuje dotaci ve výši 480.000,- Kč. 
 
2. Muzeum Královského hvozdu v Nýrsku, z. s., IČ: 70830631 – na výdaje spojené 
se čtyřmi plánovanými výstavami, na aktivity spojené s „Rokem Josefa Holuba“. 
Celková požadovaná částka 64.600,- Kč. 
Komise po posouzení žádosti doporučuje dotaci ve výši 52.000,- Kč.  
 
3. Alfa Nýrsko o. s., IČ: 22827439 – na zabezpečení provozu klubu, který se 
zaměřuje na zlepšování kvality života dětí a mládeže z Nýrska, zejména formou 
volnočasových aktivit 
Celková požadovaná částka 100.000,- Kč. 
Komise po posouzení žádosti doporučuje dotaci ve výši 80.000,- Kč. 
 
V roce 2018 byly rozděleny dotace v následující výši (včetně dotací navržených ke 
schválení zastupitelstvu): 
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Programové dotace 
Celkem dotace podpora sportu                                          689.000,- Kč 
Celkem dotace podpora kulturní a zájmová činnost          278.000,- Kč 
Celkem                                                                              967.000,-- Kč      
       
Individuální dotace jednotlivci – reprezentace města 
Celkem                                                   36.000,- Kč 
  
Nové žádosti o dotace podané v průběhu roku 2018 budou posuzovány  
a schvalovány jako individuální dotace z rozpočtu města.     
 
K předloženému materiálu se vyjádřili: 
Mgr. Bunda – připomínka k dotaci pro klub Alfa. Mimo jiné řekl: „Existuje tady církev 
Jednota bratrská a později byl založen klub Alfa, což je nějaké společenství lidí a dle 
fotek se dá usuzovat, že drtivá většina tohoto společenství je tvořena členy církve JB. 
A toto občanské sdružení Alfa vymyslelo klub Alfa. A mně se nezdá jedna věc – 
v podstatě by tento klub mohla provozovat církev JB. Evidentní je, že je to tak kvůli 
penězům, těžko by získali dotaci od církve. Z internetu je možno stáhnout plán na rok 
2018, dle kterého jsou hlavním cílem volnočasové aktivity dětí a mládeže – ale od 
toho tady máme DDM.“  
Dále přečetl „Plán klubu Alfa na rok 2018“, který obsahuje: 
• zabydlet se v nových prostorách v bývalé prodejně elektro MARPA 
• nákup společenských her, nové šipky a další vybavení pro smysluplné využití 
volného času. „Otázkou je, zda šipky jsou smysluplné využití času?“ 
• vytvořit prostor pro maminy s dětmi – hračky, posezení, minikavárničku … 
• podpořili jsme vznik Bikers teamu, pořídili jsme vybavení pro tento sport, kameru na 
natáčení videí se sportovní tématikou. Aktivitu rozšiřujeme o sjezdovou dráhu  
v Nýrsku – paralelně se sjezdovkou. 
• nadále se podílet na streetworku v ulicích města Nýrska – „ Což je velmi specifická 
činnost a pochybuji, že někdo z  členů je schopen to dělat, nebo si někoho 
pozvou…?“ 
• zúčastníme se vzdělávacího a pracovního pobytu mládeže v Chrastavě a mnoho 
dalšího 
Dle názoru Mgr. Bundy by klub Alfa neměl dostat nic a peníze rozdělit mezi ostatní 
žadatele. „Je na zastupitelích, jak se k věci postaví…“ 
 
Pan Stránský – Poznámka k možnosti využívat služby DDM – „vesměs se jedná  
o mládež 15 +. Mimo jiné, jedná se o děti či mládež často sociálně vyloučené a my 
můžeme poděkovat panu Vaňkátovi, který si k nim našel cestu a získal jejich důvěru, 
díky čemuž nedělají binec po městě. Já sám mám s nimi zkušenost – nedohodli jsme 
se, ale pan Vaňkát je schopen s nimi pracovat.“ 
 
Pan starosta se dotázal zastupitelů, jestli se bude hlasovat o dotaci pro všechny  
3 subjekty najednou nebo postupně? 
Pan Šťasta navrhl, že po jednotlivých subjektech. 
 
Pan starosta požádal o protinávrh Mgr. Bundu o formulování protinávrhu, který jej 
formuloval: 
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– Pro klub Alfa Nýrsko z. s., IČ: 22827439 – na zabezpečení provozu klubu, který 
se zaměřuje na zlepšování kvality života dětí a mládeže z Nýrska, zejména formou 
volnočasových aktivit, v celkové výši 0,-- Kč  
Hlasování o protinávrhu řídil pan starosta.  

Usnesení  20/171./P/2018 
(1 – 8 - 0) 
S výsledkem hlasování 1 – 8 – 0 protinávrh neprošel 
 
Pan starosta požádal o předložení původního návrhu, který přednesl pan Stránský. 
Návrhy byly předkládány jednotlivě. 
 

Usnesení  20/171./ 1/2018                     Usnesení  20/171./2/2018 
(8-0-1)         (8-0-1) 
 

Usnesení  20/171./3/2018 
(8-1-0) 
 
Pan starosta informoval zastupitele o změnách v původním návrhu rozhodnutí. Jedná 
se o Sport team Nýrsko 2016 – 32 tis. Kč a Rugby Šumava Nýrsko z. s. – 45 tis Kč. 
Rozhodnutí č. 229 ze dne 04. 04. 2018. Dále podal vysvětlení, proč DDM nedostalo 
dotaci z této oblasti – na akci Česko se hýbe. Město Nýrsko dotuje provoz DDM 
částkou 700 tis. Kč na provozní náklady. Dále se dotázal na složení Sdružení rodičů 
a přátel DDM Nýrsko, z. s. – zda to nejsou jen mažoretky?  
Odpověděla paní Koryťáková, vedoucí mažoretek, že ano, a že mažoretky jsou přece 
součástí DDM. 
Pan starosta uvedl, že když se dostaví další úspěchy tohoto kroužku, mohou 
příspěvek řešit formou individuální dotace. Paní Koryťáková poděkovala. 
Dále pan starosta vysvětlil možnost získání dotace pro Lesní divadlo - p. Mašek  
a Český rybářský svaz. Obě organizace mohou požádat o individuální dotaci. 
Pan Stránský přednesl návrh na usnesení. 

Usnesení  20/171./4/2018 
Bere na vědomí 
 
Ad /4  
Pan Šťasta seznámil s materiálem - Projednání poskytnutí účelové dotace na 
dopravní obslužnost Plzeňskému kraji 
Plzeňský kraj, jako každoročně, podal žádost na poskytnutí dotace na zajištění 
dopravní obslužnosti území Plzeňského kraje v roce 2018, konkrétně na úhradu 
prokazatelné ztráty (kompenzace) vzniklé dopravcům plněním závazků veřejné 
služby v přepravě. Jedná se o kompenzaci jak autobusové, tak i vlakové dopravy. 
Tato dotace není určena pro kompenzaci soukromých dopravců. Požadovaná dotace 
je ve výši 163.185,-- Kč. Tato částka je již obsažena ve schváleném rozpočtu města 
Nýrska na rok 2018. 
Poskytnutí dotace bylo projednáno finančním výborem, který doporučuje schválení 
zastupitelstvu města. 
K předloženému materiálu neměl nikdo ze ZM připomínky. Pan starosta vyzval členy 
návrhové komise k předložení návrhu na usnesení k tomuto bodu. Pan Stránský 
přednesl návrh na usnesení.  

Usnesení 20/172/2018                 
(9-0-0)        
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Ad/ 5 
Pan Vítovec seznámil s materiálem - Projednání určení auditora a smlouva  
o vykonání přezkoumání hospodaření města Nýrska za rok 2018 
Dle ustanovení § 42 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů, má obec povinnost zabezpečit přezkoumání hospodaření obce. Jednou 
z možností je zadat přezkoumání auditorovi. Město spolupracuje v oblasti účetního a 
daňového poradenství s Ing. Davidem Vičarem, který již provádí zprávu  
o přezkoumání hospodaření města za rok 2017. S ohledem na dlouhodobou a 
dobrou spolupráci navrhujeme na základně doporučení finančního výboru uzavřít 
smlouvu o přezkoumání hospodaření města i za rok 2018 s Ing. Davidem Vičarem. 
Zákon č. 93/2009 Sb., o auditorech, platný od 01. 04. 2009 ukládá v §17, odst. 1, 
následující: 
„Pokud má účetní jednotka, která je právnickou osobou, povinnost mít účetní závěrku 
ověřenou auditorem nebo konsolidovanou účetní závěrku ověřenou auditorem, určí 
auditora její nejvyšší orgán.“ V případě města Nýrska se jedná o zastupitelstvo 
města. 
 
K předloženému materiálu neměl nikdo ze ZM připomínky. Pan starosta vyzval členy 
návrhové komise k předložení návrhu na usnesení k tomuto bodu. Mgr. Bunda 
přednesl návrh na usnesení.  

Usnesení 20/173/2018     
(9-0-0)                      
 
Ad/6 
Ing. Irlbeková představila materiál Změna Organizačního řádu MěÚ Nýrsko.  
Ve znění § 102, odst. 2), písm. j) a odst. 4) zákona č. 128/ 2000 Sb., o obcích 
(obecních zřízeních), ve znění pozdějších změn a doplňků, je v pravomoci 
zastupitelstva stanovit počet zaměstnanců obce v obecním úřadě a v organizačních 
složkách obce. Z tohoto důvodu předkládáme návrh na změnu počtu zaměstnanců 
Městského úřadu a změnu organizačního schématu. 
Jedná se o začlenění organizační složky města tj. městské knihovny pod MěÚ 
Nýrsko. Důvodem je nynější revize stávajících dokumentů, kde ve schématu nebyli 
započítáni 3 zaměstnanci městské knihovny pod MěÚ. Proto se počet zaměstnanců 
městského úřadu zvyšuje na 25 zaměstnanců, zaměstnaných na 23,5 úvazku. 
Počty zaměstnanců a jejich zařazení je stanoveno organizačním schématem, které je 
součástí „Organizačního řádu pověřeného Městského úřadu v Nýrsku“. 
 
Mgr. Bunda upozornil na nesrovnalost v počtu zaměstnanců v materiálech – 
odpověděl pan starosta: konečný stav je 25 zaměstnanců.   
K předloženému materiálu neměl nikdo další ze ZM připomínky. Pan starosta vyzval 
členy návrhové komise k předložení návrhu na usnesení k tomuto bodu. Mgr. Bunda 
přednesl návrh na usnesení.  

Usnesení  20/174/2018 
(9-0-0)       
Ad/7 
Paní Koreňová seznámila s materiálem – Prodej a pronájem nemovitostí 

1) Společnost Lesy České republiky, s. p, se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový 
Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové požádala město Nýrsko o odprodej 
pozemku pod komunikací p. p. č. 484/5 v k. ú. Stará Lhota o výměře 613 m2, 
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koupí dojde k vlastnickému narovnání pozemků pod účelovou komunikací, 
která je určena k opravě a následným údržbám.   
Předběžný návrh:  Město Nýrsko prodá společnosti Lesy České republiky, s.p. 
p. p. č. 484/5 v k. ú. Stará Lhota za cenu 41.560,- Kč dle vypracovaného 
znaleckého posudku. 

 
2) Pan M. K, bytem Zelená Lhota, 340 22 Nýrsko požádal Město Nýrsko o 

pronájem pozemků p. č. 43/7, 43/11, 43/9, 49 a 1080 v k. ú. Zelená Lhota o 
výměře celkem 1753 m2 za účelem pasení ovcí a následného sušení sena.   
Předběžný návrh: pronájem pozemků p. č. 43/7, 43/11, 43/9, 49 a 1080 v k. ú. 
Zelená Lhota za účelem pasení ovcí a následného sušení sena za cenu 
1.500,- Kč/ha/pachtovní rok. 
 

3) Manželé J. a V. Z., bytem, 340 22 Nýrsko, požádali město Nýrsko o odprodej 
p. p č. 961/14 a p. p. č. 536, který sousedí s pozemkem 561/28 v k. ú. Nýrsko, 
který je v jejich vlastnictví. Rádi by odkoupili část pozemku cca. 100 m2.  Tento 
pozemek by byl využíván jako vjezd do zahrady. 
Předběžný návrh: prodat část pozemkové parcely č. 961/14 a p. p. č. 536  
v k. ú. Nýrsko za cenu dle směrnice č. 26/2015 ve výši 300,- Kč/m2, nebo 
v případě přistoupení kupujícího na podmínku prodávajícího o vybudování 
nového plotu na vlastní náklady, tak cena pozemku ve výši 100,- Kč/m2. 

 
K předloženému materiálu se zastupitelé vyjadřovali po jednotlivých bodech. K bodu 
1 a 2 nebylo připomínek. K bodu 3 chybělo vyjádření žadatelů. Pan starosta požádal 
zastupitele o návrh řešení této situace. 
Po krátké diskuzi byla tato část materiálu stažena z jednání a bude projednáno 
příště. 
Mgr. Bunda přednesl průběžně návrhy na usnesení.  

Usnesení  20/175./1/2017 
(9-0-0) 

Usnesení  20/175./2/2017 
Bere na vědomí 
 
Ad/8 
Různé – Mgr. Bunda se pozastavil nad chováním firem, které provádějí práce ve 
městě, a předložil fotodokumentaci, na které je zachycen neupravený výkop v Sídlišti 
II, před domy čp. 704 a 705, který zde zanechala nejmenovaná firma při opravě 
plynu. Dále upozornil na zbytek materiálu po firmě, zajišťující opravu zdi pod jezem 
na řece Úhlavě. Mgr. Bunda se domnívá, že na tyto záležitosti by měla dohlížet 
městská policie. 
Odpověděl pan starosta – k výkopu v Sídlišti II - to není záležitost městské policie, 
nýbrž odboru, u kterého došlo na přelomu roku k určitým změnám, týká se to 
povolování vstupu na pozemky, kde jsou stanoveny určité postupy a p. Hladíka z TS. 
Co se týče zanechaného materiálu, pravděpodobně po firmě Stavmonta, zjistíme, 
zda ještě bude firma v práci pokračovat, či ne a v obou případech zjednáme nápravu. 
 
Ad/9 
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Diskuze  
 Paní Koryťáková za Sdružení rodičů a přátel DDM Nýrsko, z. s., poděkovala za 

získanou dotaci a informovala, že získané finance budou použity účelově na 
mažoretky, jejich přípravu a cestu na finále ČR v mažoretkovém sportu v Karviné, 
kterého se zúčastní v polovině května.  

Pan starosta reagoval – pokud budou mít mažoretky úspěchy, je to určitá propagace 
města, můžeme se v průběhu roku znovu sejít a dořešit další cesty k získání 
finanční podpory. Dále poznamenal, že ho mrzí, že nebyl pozván na zahájení 
kvalifikačního kola MR v mažoretkovém sportu. 
Paní Koryťáková – pozvání bylo vyřčeno již dříve, při prvních jednáních  
o plánované akci. 
Pan starosta poznamenal, že paní místostarostka se jistě důstojně zhostila uvítací 
ceremonie Kvalifikačního kola na mistrovství republiky v mažoretkovém sportu, na 
níž se město finančně podílelo.  

 Mgr. Kalivoda – poděkoval za vedení klubu FK Okula Nýrsko z. s. za získanou 
dotaci, která je pro klub zásadní z hlediska existenčního. 
Dále navázal na diskuzi, týkající se „klubu pana Vaňkáta“ a návrhu Mgr. Bundy. 
Rozhodně nesouhlasí s tímto názorem a domnívá se, město má nástroje 
k prověření použití dotačních peněz a stejně jako fotbalový klub i ostatní, musí 
podávat zprávy, o tom, jak byly peníze použity. Dále připomněl velmi přínosnou 
spolupráci školy a klubu Alfa, formou přednášek o negativních vlivech na mládež. 
Kladné hodnocení máme od pedagogů i od dětí. Rozhodně by to bylo špatně, 
kdyby město klub nepodpořilo. 

 Pan Kodera – poděkoval za Rugby Šumava Nýrsko z. s. a nastínil, jak budou 
získané peníze použity – klub začal trénovat i děti, peníze použije na soustředění 
dětí ve Franci a nákup dalšího vybavení. 
 

Ad/10 
Návrhová komise předkládala návrhy usnesení k jednotlivým bodům v průběhu 
jednání, ta byla přijata a schválena. Viz zápis výše. 
 
Ad/11 
Závěr zasedání  
Pan starosta poděkoval přítomným za účast a veřejné zasedání ukončil /16:52 h/. 
 
V Nýrsku dne 09.04.2018 
Zapsala: Iva Bělová 
 
                                  
                                                                                           Ing. Miloslav  R u b á š  v. r. 
                                                                                               starosta města Nýrska 
Zápis byl ověřen dne ……………………… 
 
Ověřovatelé zápisu  ……………………… 
                           
                             ……………………… 
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Usnesení z 20. veřejného zasedání Zastupitelstva města Nýrska konaného 
09.04.2018 

v 16. 00 hodin ve společenském sále Městské knihovny v Nýrsku. 
 
 

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: 

171. P – nepřijmout protinávrh - Alfa Nýrsko z. s., IČ: 22827439 – na zabezpečení 
provozu klubu, který se zaměřuje na zlepšování kvality života dětí a mládeže 
z Nýrska, zejména formou volnočasových aktivit, v celkové výši 0,-- Kč  

171.1 rozhodlo o uzavření veřejnoprávní smlouvy s FK Okula Nýrsko, z. s., IČ: 
48351814 – na provozní činnost oddílu FK Okula Nýrsko, na pronájem zařízení 
a materiální vybavení v celkové výši 480.000,-- Kč 

171.2 rozhodlo o uzavření veřejnoprávní smlouvy s Muzeem Královského hvozdu 
v Nýrsku, z. s., IČ: 70830631 – na výdaje spojené se čtyřmi plánovanými 
výstavami, na aktivity spojené s „Rokem Josefa Holuba v celkové výši 52.000,-- 
Kč 

171.3 rozhodlo o uzavření veřejnoprávní smlouvy s Alfou Nýrsko o. s., IČ: 
22827439 – na zabezpečení provozu klubu, který se zaměřuje na zlepšování 
kvality života dětí a mládeže z Nýrska, zejména formou volnočasových aktivit, 
v celkové výši 80.000,-- Kč 

171.4 bere na vědomí rozhodnutí č. 229 ze dne 04.04.2018 o uzavření smlouvy  
o poskytnutí dotací.  

  
172.  Zastupitelstvo města Nýrska rozhodlo dle § 85 písm. c) č. 128/2000 Sb.,  
o obcích, ve znění pozdějších změn a doplňků, poskytnout účelovou dotaci ve výši 
163.185,-- Kč Plzeňskému kraji na zajištění dopravní obslužnosti na rok 2018  
a pověřuje pana starostu Ing. Miloslava Rubáše podpisem smlouvy o poskytnutí 
účelové dotace. 
 
173.  Zastupitelstvo města Nýrska určuje dle § 17, odst. 1 zák. č. 93/2009 Sb.,  
o auditorech, ve znění pozdějších změn a doplňků, pro přezkoumání hospodaření 
města Nýrska za rok 2018 auditora Ing. Davida Vičara, Pod Dubovkou 9, 301 00 
Plzeň, č. oprávnění 2390.  
 
174.  Zastupitelstvo města Nýrska stanovilo, na základě § 102, odst. 2), písm. j)  
a odst. 4) zákona č. 128/ 2000 Sb., o obcích (obecních zřízeních), ve znění 
pozdějších změn a doplňků, celkový počet zaměstnanců Městského úřadu Nýrsko na  
25 zaměstnanců s úvazkem 23,5. 
 
 
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: 

175.1 prodat pozemek pod komunikací p. č. 484/5 v k. ú. Stará Lhota za cenu  
41.560,- Kč, dle vypracovaného znaleckého posudku. 

 



 2 
 

175.2 uzavřít smlouvu o pachtu zemědělských pozemků p. p. č. 43/7, 43/11, 
43/9, 49 a 1080 v k. ú. Zelená Lhota za cenu 1.500,- Kč/ha/rok. 

 
 
 
V Nýrsku dne 09.04.2018 

 
 

 
 

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