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Zápis 

z 20. veřejného zasedání Zastupitelstva města Nýrska konaného dne 18. 08. 2014 
 v 16.00 hodin ve společenském sále Městské knihovny v Nýrsku. 

 
Přítomni: členové ZM dle presenční listiny 
Omluveni: p. Bechyňová, Ing. Janovský, Ing. Svejkovský 

Program 20. veřejného zasedání ZM dne 18. 08. 2014  
 
1. Zahájení. 
2. Kontrola usnesení z předchozího zasedání. 
3. Změna rozpočtu města. 
4. Určení auditora a smlouva o povinném auditu. 
5. Projednání úpravy rámce a splatnosti kontokorentního úvěru.      
6. Projednání nabídky na prodej práva a povinností ve Stavebním a nájemním družstvu 

Nýrsko. 
7. Projednání závěrečných účtů svazků obcí za rok 2013.  
8. Projednání poskytnutí finančního příspěvku Plzeňskému kraji na zajištění dopravní 

obslužnosti. 
9. Projednání přijetí dotace z Regionálního operačního programu  NUTS II Jihozápad.  
10. Projednání nákupu a prodeje pozemků. 
11. Různé.  
12. Diskuse. 
13. Usnesení, případná rekapitulace usnesení. 
14. Závěr. 
 

Ad/1  
Pan starosta přivítal zastupitele města a přítomné občany, zahájil 20. veřejné zasedání a ujal 
se řízení jednání. VZ ZM bylo svoláno a vyhlášeno podle § 92 odst. 2 zákona 128/2000 Sb.  
o obcích ve znění pozdějších nařízení. 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 ) 
Ing. Brada, ověřovatel zápisu z 19. veřejného zasedání členů ZM konaného dne 19. 05 2014 
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:  
        p. Šlenc (9:0:1) 
          p. Junek (9:0:1) 
Za ověřovatele zápisu z dnešního zasedání byli navrženi a schváleni:  
             p. Polanský (9:0:1) 
  p. Heflerová (9:0:1) 
Zapisovatelkou byla navržena a zvolena Iva Bělová (10:0:0) 
Pan starosta navrhl, aby diskuse k jednotlivým bodům programu probíhala ihned  
po předložení návrhu. Všechna hlasování v průběhu zasedání bude řídit pan starosta. 
ZM schválilo program a způsob vedení diskuse bez připomínek (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. Vyzval zastupitele města, aby se případně k prohlášení přihlásili 
i v průběhu jednání. Pan Kolář oznámil, že se vzhledem k příbuzenským vazbám, zdrží 
hlasování v bodu č. 6. 



 2 
 

Ad/ 2  
Mgr. Pavlík, předseda kontrolního výboru, přednesl zprávu o kontrole usnesení ZM 
z minulého zasedání konaného 19. 05. 2014. 
ZM bere zprávu na vědomí 

 

Ad/3  
Paní Heflerová seznámila s materiálem Návrh Změna rozpočtu města na rok 2014 
Zastupitelstvo města Nýrska schválilo na veřejném zasedání dne 9.12.2013  rozpočet na rok 
2014, příjmy ve výši  73 726 140,-  Kč, výdaje ve výši 62 813 960,-  Kč.  
Během roku došlo ke změně příjmů i výdajů, a také k nutným přesunům rozpočtových 
prostředků.  Proto žádáme o schválení změny rozpočtu tak, jak je uvedeno v příloze tohoto 
materiálu. Upravený rozpočet k 31. 8. 2014 je navržen v této výši: příjmy 77 665 620,-  Kč  
a výdaje  109 255 830,-  Kč, financování je  29 617 900,- Kč.   
Uvedené změny rozpočtu jsou v souladu s § 16, odst. 2 a odst. 3, písm. a) a b) zákona číslo 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. 
 
K předloženému materiálu neměl nikdo ze ZM připomínky. Pan starosta doplnil o výčet 
nejvýznamnějších dotačních akcí a vyzval členy návrhové komise k předložení návrhu  
na usnesení k tomuto bodu. Pan Šlenc přednesl návrh na usnesení.  

Usnesení  20/209/2014 

(10-0-0)  

 

Ad /4  
Pan Kolář seznámil s materiálem Určení auditora a smlouva o povinném auditu. 
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 uzávěrku 
ověřenou auditorem nebo konsolidovanou účetní uzávěrku ověřenou auditorem, určí auditora 
její nejvyšší orgán.“ V našem případě se jedná o zastupitelstvo města. Vzhledem k dobrým 
zkušenostem s prací auditorské firmy Ing. Jan Nozar, auditor, Na Výhledech 315, 334 52 
Merklín doporučuje uzavření smlouvy na zajištění auditu hospodaření města za rok 2014. 
 
K předloženému materiálu neměl nikdo ze ZM připomínky. Pan starosta vyzval členy 
návrhové komise k předložení návrhu na usnesení k tomuto bodu. P. Junek přednesl návrh na 
usnesení.  

Usnesení  20/210/2014 

(10-0-0) 

 

Ad/ 5 
S materiálem Projednání úpravy rámce a splatnosti kontokorentního úvěru seznámila paní 
Heflerová . 
Zastupitelstvo města Nýrska na veřejném zasedání dne 19. 08. 2013 schválilo prodloužení 
doby splatnosti kontokorentního úvěru ve výši 12 mil. Kč do 28. 8. 2014.  
Finanční výbor doporučuje prodloužit splatnost kontokorentního úvěru formou přijetí nového 
kontokorentního úvěru ve výši 12 milionů Kč na dobu jednoho roku tj. do 27. 8. 2015 - 
sepsáním nové smlouvy (z důvodu platnosti nového Občanského zákoníku). Důvody  
pro prodloužení jsou předfinancování a spolufinancování investičních akcí realizovaných  
na základě obdržení rozhodnutí o přidělení dotací: kulturní dům – 5,5 milionů, vybavení 
sběrného dvora – 700 tisíc, pořízení techniky pro kompostárnu v Hodousicích – 2,5 milionu, 
vybavení technikou TS města Nýrska – 4 miliony.   
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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  20/211/2014 

(10-0-0) 

 

Ad/ 6  
Paní Hošková seznámila s Projednáním nabídky na prodej práva a povinností ve Stavebním  
a nájemním družstvu Nýrsko. 
Pan Marek Piliar učinil městu Nýrsku nabídku na odprodej práv a povinností ve Stavebním  
a nájemním družstvu v Nýrsku dopisem ze dne 18.05.2014 na bytovou jednotku č.2, 
Klostermannova 42, 340 22 Nýrsko o velikosti 78,0 m2. Důvodem nabídky je záměr výstavby 
RD na parcele, o jejíž koupi kterou požádal město Nýrsko. Z tohoto důvodu by pan Piliar 
požádal o finanční vyrovnání v rámci vzájemného zápočtu ceny za stavební pozemek a ceny 
za převod práv a povinností ve stavebním a nájemním družstvu. Vyplacen by byl jen rozdíl 
v cenách. Pokud zastupitelstvo bude souhlasit s odkoupením podílu ve Stavebním a nájemním 
družstvu Nýrsko, žádá pan Piliar o možnost bydlení v dosavadním bytě jako nájemník  
po dobu výstavby RD. 
Cena stanovená dle směrnice za odkoupení členských práv a povinností je 836.452,- Kč. 
 
K předloženému materiálu neměl nikdo ze ZM připomínky. Pan starosta požádal o doplnění 
návrhu na usnesení o text, týkající se ponížení ceny o cenu pozemku. Zastupitelé souhlasí.  
Pan starosta doporučil panu Piliarovi aby u bytové komise vznesl požadavek o nájem bytu. 
Poté pan starosta vyzval členy návrhové komise k předložení návrhu na usnesení k tomuto 
bodu. P. Junek přednesl návrh na usnesení.  

Usnesení  20/212/2014 

(9-0-0) 

 

Ad/7 
Pan Vítovec seznámil s materiálem Projednání závěrečných účtů svazků obcí za rok 2013.  
Zhodnocení finančního hospodaření za rok 2013: 
a) Dobrovolného svazku obcí Úhlava,  
b) Dobrovolného svazku obcí Údolí pod Ostrý.   

Ad a)  
Závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí Úhlava byl projednán na shromáždění starostů    
25. 06. 2014. 
Ze závěrečného účtu DSO Úhlava vyplývá, že hospodaření za rok 2013 skončilo schodkem. 
Příjmy celkem po konsolidaci činily 101.049,39 Kč, výdaje 580.339,59 Kč. Schodek byl 
pokryt přebytkem loňského roku.  Z  výdajů byly vráceny všem obcím svazku půjčené 
prostředky na předfinancování dotačního titulu „Integrovaný přeshraniční rozvoj Královského 
hvozdu“. Zůstatek roku k 31. 12. 2013 je 171.006,45 Kč.  
 Ad b)            
Ze závěrečného účtu DSO Údolí pod Ostrým vyplývá, že příjmy činily 48.267.994,16 Kč, 
výdaje 48.266.625,09 Kč.   
Příjmy a výdaje DSO Údolí pod Ostrým v plném členění podle rozpočtové skladby jsou 
uvedeny ve výkazu o plnění rozpočtu za rok 2013. 
Závěrečný účet byl projednán svazkem se souhlasným vyjádřením. 
Firma Ing. Jan Nozar, auditor, provedla přezkoumání hospodaření obou dobrovolných svazků 
obci za rok 2013, ve svých zprávách o výsledcích přezkoumání shodně konstatuje, že  
na základě provedeného přezkoumání hospodaření obou dobrovolných svazků obcí za rok 
2013 nezjistil chyby a nedostatky. Nezjistil žádnou skutečnost, která by vedla k přesvědčení, 
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že přezkoumávané hospodaření svazku není ve všech významných (materiálních) ohledech 
v souladu s hledisky hospodaření uvedených ve zprávě. Nebyla zjištěna žádní rizika, která 
mohou mít negativní dopad na hospodaření svazku v budoucnosti. 
 
K předloženému materiálu neměl nikdo ze ZM připomínky. Pan starosta doplnil o aktuální 
informaci o stavu stavby kanalizace a vyzval členy návrhové komise k předložení návrhu  
na usnesení k tomuto bodu. Pan Šlenc přednesl návrh na usnesení.  

Usnesení  20/213/2014 

Bere na vědomí 
Usnesení  20/214/2014 

Bere na vědomí 

 

 

Ad/8 
Mgr. Pavlík seznámil s materiálem Projednání poskytnutí finančního příspěvku Plzeňskému 
kraji na zajištění dopravní obslužnosti.  
Předmětem dodatku smlouvy je poskytnutí finančního příspěvku na zajištění dopravní 
obslužnosti v roce 2014 na území Plzeňského kraje. Finanční příspěvek ve výši 150.180,-Kč 
je podíl města Nýrska na zajištění dopravní obslužnosti na tomto území, který vedle podílu 
státu komplexněji zajistí požadavek trvale únosného rozvoje území Plzeňského kraje. Město 
Nýrsko bere na vědomí, že podíl státu na zajištění dopravní obslužnosti na území Plzeňského 
kraje nedosahuje potřebné úrovně, která by v odpovídající míře naplňovala požadavek trvale 
únosného rozvoje na tomto území. Z tohoto důvodu poskytuje město Nýrsko finanční 
příspěvek Plzeňskému kraji. Tato částka je obsažena ve schváleném rozpočtu města na rok 
2014. 
Rozhodování o poskytnutí dotací nad 50 tis. Kč je vyhrazeno dle § 85, písm. c) zák.  
č. 128/2000, o obcích, ve znění pozdějších změn a doplňků, 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 Junek přednesl návrh 
na usnesení.  

Usnesení  20/215/2014 

(10-0-0) 

 

 

Ad/9 
Pan Polanský seznámil přítomné s materiálem Projednání přijetí dotace z Regionálního 
operačního programu  NUTS II Jihozápad . 
Na 18. veřejném zasedání dne 03. 03. 2014 schválilo zastupitelstvo města podání žádosti  
o poskytnutí dotace z projektu „ROP NUTS II. Jihozápad, Prioritní osa 1 Dostupnost center, 
Oblast podpory 1.5, Rozvoj místních komunikací“ na vybudování místní komunikace 
v připravované zástavbě u hydroglobu s napojením na rekonstruovanou komunikaci 
v Thámově ulici. Město Nýrsko obdrželo oznámení o schválení projektu k financování, že byl 
projekt na základě bodového hodnocení schválen Výborem Regionální rady regionu 
soudržnosti Jihozápad k poskytnutí dotace. Kromě dalších příloh je k podpisu smlouvy 
potřeba také předložit souhlas zastupitelstva města s podpisem smlouvy  
o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad, 
která bude v souladu se zněním vzorové smlouvy o poskytnutí dotace. 
K předloženému materiálu neměl nikdo ze ZM připomínky. Pan starosta vyjádřil poděkování 
všem, kdo se podíleli na zpracování žádosti o dotaci. Z celkového počtu 64 podaných žádostí 
bylo uděleno 14 a naše žádost byla vyhodnocena na 3. místě – celkový investiční náklad akce 
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bude cca 7,5 mil Kč, s 15% spoluúčastí města. Pan starosta vyzval členy návrhové komise 
k předložení návrhu na usnesení k tomuto bodu. Pan Šlenc přednesl návrh na usnesení.  

Usnesení  20/216/2014 

(10-0-0) 

 

Ad/10 
Projednání nákupu a prodeje pozemků – seznámil p. Soušek 

1) R. a K. H., bytem Bystřice nad Úhlavou, 340 22 Nýrsko žádají o odkoupení st.p.č. 62/2 v k.ú. 
Bystřice nad Úhlavou o výměře 152 m2. Při revizi katastru v k.ú. Bystřice nad Úhlavou 
prováděné Katastrálním úřadem bylo zjištěno, že výše uvedená parcela je součástí dvora domu 
č.p.33 a je na něm částečně postavena garáž ve vlastnictví žadatelů.  
Předběžný návrh: prodat za cenu 130,- Kč/m2   

 
2) Předkládáme vlastní návrh na snížení ceny  za prodej stavebních pozemků v lokalitě  

nad kotelnou, a to částí pozemků v ochranném pásmu el. vedení a plynovodu. Tyto pozemky 
nelze využít na výstavbu, ale jen jako zahradu. Jedná se o část z p.p.č. 1549/93 v k.ú. Nýrsko  
o výměře 522 m2 a část z p.p.č.1549/4 v k.ú. Nýrsko o výměře 218 m2. Ochranná pásma  
a výměry jsou zaměřeny geodetem. 
Předběžný návrh: snížit cenu ze 600,- Kč/m2 na cenu 300,- Kč dle předložených podkladů 

 
3) F. B., bytem Stará Lhota, 340 22 Nýrsko žádá o odkoupení části p.p.č. 481/13 v k.ú. Stará 

Lhota o výměře cca 40 m2. Přesnou výměru by určil geometrický plán. Tato část pozemku 
navazuje na pozemek F. B.. 
Předběžný návrh: prodat za cenu 130,- Kč/m2  
 

4) Společnost Reinhold Keller GmbH, SRN žádá o odkoupení stavebního pozemku v průmyslové 
zóně směrem z Nýrska na  Hadravu za účelem výstavby výrobních hal. V současné době se 
jedná o pozemek z pozemkových  parcel číslo kat. 346/8 a 346/9 v k.ú. Nýrsko. Na základě 
předběžného projednání na poradě zastupitelů a na základě jednání se zástupci žadatele bylo 
dohodnuto, že se nejdříve prodá pozemek o velikosti cca 7.000 m2 za cenu 200,- Kč/m2 s tím, 
že nejprve bude uzavřena smlouva o budoucí kupní smlouvě a kupní smlouva bude uzavřena až 
po nabytí právní moci stavebního povolení. Smlouva obsahuje ustanovení o tom, že kupující 
nesmí převést takto nabytý pozemek na třetí osobu. Na druhou část navazujícího pozemku ze 
stejných pozemkových parcel o výměře 7.000 m2 (celkem 14.000 m2) bude zřízeno předkupní 
právo časově omezené. Následná kupní smlouva bude obsahovat pojistky proti příp. zneužití 
vůle prodávajícího. Dále bylo dohodnuto, že město Nýrsko zajistí výstavbu přípojek vodovodu 
a kanalizace pro možnost napojení tlakové přípojky investora na hranici prodávaného pozemku 
v termínu do 30. 11. 2014. Přípojky elektřiny a plynu si zajistí žadatel na vlastní náklady.  
Předběžný návrh: - schválit prodej a zřízení předkupního práva v souladu se „Smlouvou  
o budoucí kupní smlouvě“, která je přílohou zápisu 

Pan starosta nastínil záměry firmy RTS Gastro & Möbeldesing s.r.o., která realizací stavby nové 
výrobní haly poskytne 120 pracovních míst.  
Pan Šlenc vznesl dotaz na nepoměr cen stavebních pozemků pro výstavbu RD a cen  
pro průmyslovou výstavbu? 
Pan starosta odpověděl, že ceny jsou stanoveny směrnicí města, přičemž město nehradí kompletní 
inženýrské sítě, jak již bylo zmíněno, ale pouze připojení na kanalizaci a vodovod. Cena  
za pozemek je v místě a čase obvyklá. 

 
5) Město Nýrsko v rámci pozemkové úpravy v k.ú. Nýrsko získá do vlastnictví pozemky  

a rybníky v lokalitě „Cihelna“ v Nýrsku. Z důvodu zajištění výkonu rybářského práva byla 
zahájena jednání mezi městem Nýrsko a Českým rybářským svazem, místní organizací Nýrsko. 
Výsledkem jednání jsou návrhy předložených smluv: 
- „Smlouva o budoucí smlouvě o výpůjčce“, kde je stanoveno, že po získání uvedených 

nemovitostí do vlastnictví města Nýrska bude uzavřena „Smlouva o výpůjčce se zřízením 
předkupního práva jako práva věcné povahy“. V této smlouvě bude sjednaná výpůjčka 
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na dobu 20 let s možností prodloužení o dalších pět let a dále bude sjednáno předkupní 
právo ke všem nemovitostem ve prospěch výpůjčitele. 

- „Smlouva o budoucí kupní smlouvě“, kde se budoucí prodávající i kupující zavazují, že 
po skončení výpůjčky uvedených nemovitostí uzavřou „Kupní smlouvu se zřízením 

výhrady zpětné koupě jako práva věcné povahy“. V této smlouvě město prodá ČRS 
nemovitosti za cenu 506.140,- Kč., a zároveň strany zřizují výhradu zpětné koupě  
ke všem nemovitostem za kupní cenu 506.140,-  Kč. Toto právo musí být uplatněno 
nejpozději 10 let ode dne zrušení výkonu rybářského práva.  

 Předběžný návrh:  
• zřídit předkupní právo v souladu se „Smlouvou o budoucí smlouvě o výpůjčce“, 

jejíž součástí je zřízení předkupního práva a je přílohou zápisu, 
• schválit prodej dle podmínek „Smlouvy o budoucí kupní smlouvě“, která je přílohou 

zápisu. 
Pan starosta doplnil o informaci týkající se problematiky kolem získávání pozemků s rybníky           
Na Cihelně. Je v zájmu města, aby rybníky a jim přilehlá oblast byla využívána širokou veřejností, což 
bude naplněno smlouvou o výpůjče a budoucí kupní smlouvě. 
K předloženému materiálu neměl nikdo ze ZM připomínky. Pan starosta vyzval členy 
návrhové komise k předložení návrhu na usnesení k tomuto bodu. Paní Hošková přednesla 
návrh na usnesení.  

Usnesení  20/217./1/2014  (10-0-0) 

Usnesení  20/217./2/2014  (10-0-0) 

Usnesení  20/217./3/2014  (10-0-0) 

Usnesení  20/217./4a)/2014  (9-0-1) 

Usnesení  20/217./4b)/2014  (9-0-1) 

Usnesení  20/217./5a)/2014  (10-0-0) 

Usnesení  20/217./5b)/2014  (10-0-0) 
 

Ad/11 

Různé 

 

Ad/12 

Diskuse  - nebyl žádný příspěvek 
 

Ad/13 
Návrhová komise předkládala návrhy usnesení k jednotlivým bodům v průběhu jednání,  
ta byla přijata a schválena. Viz zápis výše. 

 

Ad/14 
Na závěr zasedání pan starosta poděkoval zastupitelům a přítomné veřejnosti za účast  
a veřejné zasedání ukončil /17,03 h/. 
 
V Nýrsku dne 19. 08. 2014 
Zapsala: Iva Bělová 
                                         
 
                                                                                              Ing. Miloslav R u b á š 
                                                                                               starosta města Nýrska 
Zápis byl ověřen dne ……………………… 
 

Ověřovatelé zápisu  ………………………    
                                
                              ……………………… 
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Usnesení ze 20. veřejného zasedání Zastupitelstva města Nýrska konaného 18.08.2014 

v 16.00 hodin ve společenském sále Městské knihovny v Nýrsku. 

 
 

209. Zastupitelstvo města Nýrska, na základě projednání a doporučení finančního výboru, 
schvaluje dle § 84 odst. 2., písm. b) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 
pozdějších změn a doplňků, změnu rozpočtu k 31.8 . 2014, příjmy ve výši 77 665 620,- 
Kč a výdaje ve výši 109 255 830,-  Kč. 

 
210. Zastupitelstvo města Nýrska určilo dle § 17 odst. 1 zák. č. 93/2009 Sb., zákona  

o auditorech, ve znění pozdějších změn a doplňků, jako auditora pro přezkum 
hospodaření města Nýrska za rok 2014 auditorskou firmu Ing. Jan Nozar, auditor,  
Na Výhledech 315, 334 52 Merklín. 

 

211. Zastupitelstvo města Nýrska, na základě projednání a doporučení finančního výboru, 
rozhodlo dle § 85, písm. j) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších změn  
a doplňků, o prodloužení úvěru formou přijetí nového kontokorentního úvěru do výše 12 
mil. Kč splatného do 27. 8. 2015.  

 
212. 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, 
odkoupit členská práva a povinnosti ve „Stavebním a nájemním družstvu Nýrsko, 
družstvo“ k bytové jednotce č. 2,  Klostermannova č.p. 42 v Nýrsku za cenu 836.452,- 
Kč, sníženou o cenu požadovaného pozemku. 

 
213. Zastupitelstvo města Nýrska bere na vědomí závěrečný účet za rok 2013 Dobrovolného 

svazku obcí Úhlava. 
 

214.  Zastupitelstvo města Nýrska bere na vědomí závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí 
Údolí pod Ostrým za rok 2013. 

 
215. Zastupitelstvo města Nýrska rozhodlo dle § 85 písm. c) zák. č. 128/2000, o obcích,  

ve znění pozdějších změn a doplňků, poskytnout finanční příspěvek ve výši 150.180,- Kč 
Plzeňskému kraji na zajištění dopravní obslužnosti na rok 2014 na základě Dodatku č. 
1/2014 ze dne 11.2.2014 ke Smlouvě o poskytnutí finančního příspěvku Plzeňskému kraji 
na zajištění dopravní obslužnosti. 

 
216. Zastupitelstvo města Nýrska pověřuje starostu města Ing. Miloslava Rubáše k  podpisu 

smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace z ROP NUTS II. Jihozápad, Prioritní osa 1 
Dostupnost center, Oblast podpory 1.5, Rozvoj místních komunikací“ na projekt 
„Novostavba MK u hydroglobu a rekonstrukce Thámovy ulice v Nýrsku“, registrační 
číslo projektu CZ.1.14./1.5.00/31.03146. 

 
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: 
217./1  Prodat stavební parcelu č. kat. 62/2 v k.ú. Bystřice nad Úhlavou za cenu 130,- Kč/m2 

217./2   Snížit prodejní cenu části pozemkové parcely číslo kat. 1549/93 o výměře 522 m2  
a části pozemkové parcely číslo kat. 1549/4 o výměře 218 m2 v k.ú. Nýrsko na 300,- 
Kč/m2 
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217./3   Prodat část pozemkové parcely číslo kat. 481/3 v k.ú. Stará Lhota za cenu 130,- Kč/m2 
217./4/a) Prodat část pozemkové parcely číslo kat. 346/8 a 346/9  v k.ú. Nýrsko v souladu se  

 „ Smlouvou o budoucí kupní smlouvě“, která je přílohou zápisu 
217./4/b) Zřídit předkupní právo k části pozemkové parcele číslo kat. 346/8a 346/9  v k.ú. 

Nýrsko rovněž v souladu se „Smlouvou o budoucí kupní smlouvě“, která je přílohou 
zápisu 

217./5/a) Zřídit předkupní právo k pozemkům parcelní číslo kat. 238/3, 238/4, 239/2, 239/3, 
239/4, 239/5, 239/6, 239/7, 239/8, 239/9, 243/1, 243/3 a 245/1, vše v k.ú. Nýrsko, 
v souladu se „Smlouvou o budoucí smlouvě o výpůjčce“, která je přílohou zápisu 

217./5)b) Prodat pozemky parcelní číslo kat. . 238/3, 238/4, 239/2, 239/3, 239/4, 239/5, 239/6,  
239/7, 239/8, 239/9, 243/1, 243/3 a 245/1, vše v k.ú. Nýrsko, v souladu se „Smlouvou 
o budoucí kupní smlouvě“, která je přílohou zápisu  

 
 

 
 

V Nýrsku dne 19.08.2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Ing. Petr  J a n o v s k ý    Ing. Miloslav R u b á š 
                   místostarosta     starosta města Nýrska 
 
 
 
 

 


