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Zápis 
z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva města Nýrska konaného dne 17. 12. 2018 

 v 16. 00 hodin ve společenském sále Městské knihovny v Nýrsku. 
 
Přítomni: členové ZM dle presenční listiny 
Omluveni: p. Vítovec 
 
Pan starosta přivítal zastupitele města a přítomné občany, zahájil 1. 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 (11 pro: 0 proti: 0 zdrželo se) 
 
Pan Stránský, ověřovatel zápisu z ustavujícího zasedání členů ZM, konaného dne 
29. 10. 2018, 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. Křížek, p. Stránský 
16:06 h – na jednání se dostavil Ing. Svejkovský. 
 
Za ověřovatele zápisu z dnešního zasedání byli navrženi a schváleni s výsledkem 
(10:0:2) 

p. Kolář a Mgr. Pavlík 
 
Zapisovatelkou byla navržena a zvolena slečna Klára Jandová (12:0:0) 
 
Pan starosta předložil návrh programu dnešního jednání: 
 
1. Zahájení 
2. Kontrola usnesení z předchozího zasedání 
3. Složení slibu zastupitelky města Nýrska Ing. Irlbekové 
4. Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Stará Lhota 
5. Rozpočet na rok 2019 
6. Projednání ceny vodného a stočného na rok 2019 
7. Projednání ceny tepla na rok 2019 
8. Projednání obecně závazné vyhlášky č. 1/2018, o místním poplatku za likvidaci 

komunálního odpadu 
9. Změna územního plánu č. 2 
10. Změna územního plánu č. 4  
11. Projednání návrhu na odkoupení a pronájem pozemků  
12. Různé  

- Dlouhodobá koncepce Základní školy a Mateřské školy Nýrsko, Komenského 
ul. 
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- Projednání návrhu podání žádosti o poskytnutí dotace na rekonstrukci 
Hodousické ulice 

- Vzdání se odměny zastupitele města Nýrska 
13. Diskuze 
14. Závěr  

 
Pan starosta navrhl, aby diskuze a usnesení 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 (12:0:0) 
 
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 se zdrží hlasování 
části budu 10 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 minulých 
zasedání včetně ustavujícího zasedání konaného 29. 10. 2018. Všechna usnesení 
z minulých zasedání jsou v pořádku.  
 
ZM bere zprávu na vědomí 
 
Ad/3  
Vzhledem k nepřítomnosti Ing. Irlbekové na ustavujícím zasedání byla starostou 
vyzvána ke složení slibu zastupitele dodatečně. Ing. Rubáš přednesl znění slibu, 
který každý člen ZM skládá podle § 69 zákona před zastupitelstvem pronesením 
slova "SLIBUJI". Složení slibu potvrdila zastupitelka města Nýrska Ing. Irlbeková 
podpisem.  
         
Ad /4  
Pan starosta přivítal pracovníky Pozemkového úřadu Ing. Klingra, Ing. Vávru a Ing. 
Bulínovou, kteří seznámili zastupitele s plánem společných zařízení schválení 
projektu v rámci komplexním pozemkových úprav v k.ú. Stará Lhota. 
V rámci projektu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Stará Lhota 
byla navržena k rekonstrukci jako priorita cesta HC5 – R. Stávající cesta je zpevněná 
štěrkem a byla navržena k celkové rekonstrukci s asfaltobetonový povrch. Účelem 
cesty je zpřístupnění zemědělských pozemků a propojení se sousedním katastrem. 
Délka cesty je 189 m. Na uvedenou komunikaci bude zpracována projektová 
dokumentace. 
Druhou cestou navrženou k rekonstrukci je cesta VC7a – R. Stávající cesta je 
zpevněná štěrkem. Tato cesta zpřístupňuje lesní komplex, zemědělské a 
nezemědělské pozemky. Cesta je v délce 288 m a bude provedena 
s asfaltobetonovým krytem. Na provedení komunikace bude zpracována PD. 
Odvodnění cesty bude provedeno částečně do vodoteče. 
Pan starosta upozornil na to, že v minulosti byly v období intenzivních srážek 
problémy s potokem, kam má být odvodnění zaústěno. Pan ing. Svejkovský 
upozornil pracovníky Pozemkového úřadu, že nesouhlasí s tím, aby voda ze silnice 
byla převáděna do vesnice, ale aby byla rozvedena do louky. 
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Žádá pracovníky, aby se v projektu více zabývali rozprostřením vody, ne jejím 
kumulováním. Dále je upozornil na provedení asfaltové cesty, u které je potřeba se 
věnovat dostatečné konstrukci cesty. 
Ing. Vávra sdělil, že se projekci bude věnovat zvýšená pozornost i s ohledem na 
připomínky.  
K předloženému materiálu neměl nikdo další ze ZM připomínky. Pan starosta vyzval 
členy návrhové komise k předložení návrhu na usnesení k tomuto bodu. P. Stránský 
přednesl návrh na usnesení.  
Usnesení  1/1/2018                      
(12-0-0)           
 
Ad/ 5 
Ing. Křížek seznámil zastupitele s materiálem „Schválení rozpočtu příjmů a výdajů 
Města Nýrska na rok 2019“. 
Předpokládaná výše daňových příjmů je  83.020.000,-- Kč. Oproti schválenému 
rozpočtu roku 2018 je navýšení o 1.590.000,-- Kč. Meziroční navýšení daňových 
příjmů je na základě předpokladu skutečnosti roku 2018.  
Nedaňové příjmy jsou navýšeny o 923.000,-- Kč na základě předpokládané 
skutečnosti roku 2018. Kapitálové příjmy jsou předpokládané ve výši 11.300.000,-- 
Kč – město plánuje prodej zasíťovaných stavebních pozemků a dále bytů a 
nebytových prostor v nemovitostech, kde je město jako člen společenství vlastníků. 
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 s porovnáním předpokládané skutečnosti roku 2018 nedochází na 
rok 2019 k navýšení. Celkové běžné výdaje jsou plánované 71.518.760,-- Kč včetně 
oprav, které jsou ve výši 6.000.000,-- Kč. 
Kapitálové výdaje jsou rozpočtovány v celkové výši 39.000.000,-- Kč. V této částce je 
počítáno s podílem vlastních zdrojů na danou investici po odečtu předpokládané 
dotace.  Plánované investice jsou zejména: dokončení rekonstrukce teplovodních 
rozvodů, napojení Hodousic na skupinový vodovod, I. etapa rekonstrukce kulturního 
domu, nákup nemovitostí, rekonstrukce komunitního centra (s podporou dotace 
MAS), zasíťování stavebních pozemků, programové vybavení ČOV, kolumbárium. 
Dále je počítáno 5.000.000,-- Kč na projektovou dokumentaci a 1.000.000,-- Kč jako 
investiční příspěvek TS na příslušenství stávající mechanizace. 
Celkový rozpočet je navržen s tím, že celkové příjmy činí 114.993.010,-- Kč        
a celkové výdaje činí 116.518.760,-- Kč.  
Financování je ve výši  -16.233.280,-- Kč a je tvořeno splátkami dlouhodobých úvěrů 
ve výši 12.233.280,-- Kč a snížením limitu KTK úvěru o 4.000.000,-- Kč. Rozdíl 
rozpočtu bude krytý přebytkem z předchozích let.  
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 2019 byl projednán finančním výborem, který jej doporučil 
zastupitelstvu ke schválení. 
K předloženému materiálu neměl nikdo ze ZM připomínky. Pan starosta vyzval členy 
návrhové komise k předložení návrhu na usnesení k tomuto bodu. Ing. Křížek 
přednesl návrh na usnesení.  
Usnesení 1/2/2018     
(12-0-0)   
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Ad/6 
Paní Bechyňová Eva seznámila zastupitele s materiálem „Projednání ceny vodného 
a stočného na rok 2019“. 
Na základě ekonomického rozboru nákladů a výnosů z roku 2018 předložil správce 
vodovodní infrastruktury VODOSPOL spol. s. r. o. Klatovy návrh kalkulace vodného a 
stočného pro rok 2019. Ceny jsou uvedeny bez DPH a pro přehled jsou uvedeny i 
ceny roku 2018: 
 

 cena v roce 
2018 

návrh na rok 
2019 

nárůst 

vodné 20,90 Kč/m3   21,20 Kč/m3   1,44% 
stočné 28,00 Kč/m3   28,79 Kč/m3   2,82% 
celkem 48,90 Kč/m3   49,99 Kč/m3   2,23% 

 
Výše uvedené ceny jsou jednotné pro všechny odběratele vyjma níže uvedených 
místních částí.  
Pro obyvatele Staré Lhoty a Zelené Lhoty je provozovatelem kanalizace 
Dobrovolným svazkem obcí Údolí pod Ostrým stanovena cena stočného na základě 
podmínek stanovených poskytovatelem dotace na rok 2019 ve výši 39,55 Kč/m.3      
V roce 2018 to bylo 37,21 Kč/m3.  Jedná se tedy o nárůst o 6,29 %. 
Jako kompenzace výše stočného pro obyvatele Staré Lhoty a Zelené Lhoty je 
stanoven na rok 2019 doplatek ve výši 8,00 Kč/m3 a nemovitost. Žádost o uvedenou 
kompenzaci je možné podat do konce kalendářního roku, ve kterém proběhlo 
vyúčtování za dané fakturační období. Příspěvky za jednotlivé roky nelze kumulovat. 
 
Dále předkládáme návrh na stanovení ceny předávané splaškové vody z přivaděčů 
DSO Údolí pod Ostrým a Chudenín místní část Skelná Huť. Cena je pro rok 2019 ve 
výši 18,47 Kč/m3 bez DPH. 
 
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  1/3./1/2018  
(12-0-0)   
 
Usnesení  1/3./2/2018 
ZM bere zprávu na vědomí 
 
Usnesení  1/3./3/2018  
(12-0-0)  
 
Usnesení  1/3./4/2018  
(12-0-0)  
    
Ad/7 
Bc. Hladíková seznámila zastupitele s materiálem „Projednání ceny tepla na rok 
2019“. 
Cena tepla na rok 2019 navržená pronajímatelem tepelného hospodářství, tj. Nýrská 
teplárna s.r.o.  Nýrsko. Nájemce centrálního zásobování teplem společnost Nýrská 



 5 
 

teplárna, s.r.o. Nýrsko předložil kalkulaci předpokládaných nákladů a výnosů při 
zajišťování služeb dodávky tepla v roce 2019. Na základě této kalkulace se cena 
tepelné energie pro rok 2019 ze zdroje CZT Nýrská teplárna, s.r.o. mění na hodnotu 
484,- Kč/GJ + sazba DPH stanovená zákonem. Jedná se o navýšení ceny proti roku 
2018 o 3 %. 
Důvodem navýšení je předpokládané zvýšení ceny vstupních energií a uhlí. Podle 
dostupných informací má cena elektřiny stoupnout o 8 – 10 %. Stejné zvýšení cen 
proběhne i u uhlí. Spotřeba vstupních surovin představuje cca 70% nákladů na 
výrobu tepla. Při porovnání těchto výše uvedených skutečností je patrné, že od 
vyššího zdražení tepla ochraňuje naše odběratele i právě dokončená rekonstrukce 
tepelného zdroje, která vykazuje předem odhadované úspory. 
K předloženému materiálu neměl nikdo ze ZM připomínky. Pan starosta vyzval členy 
návrhové komise k předložení návrhu na usnesení k tomuto bodu. Ing. Křížek 
přednesl návrh na usnesení.  
 
Usnesení  1/4/2018  
ZM bere zprávu na vědomí 
   
Ad/8 
Pan Šťasta seznámil zastupitele s materiálem „Projednání obecně závazné vyhlášky 
č. 1/2018“.  
Po schválení novely zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění 
pozdějších změn a doplňků, je třeba projednat návrh nové obecně závazné vyhlášky 
účinné od 02. 01. 2019, která novelu zákona řeší v článcích: 
 

- Článek 3 – Ohlašovací povinnost 
Oproti předcházejícímu znění OZV je upraveno osvobození fyzické osoby v odst. 7)  

• V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro 
osvobození nebo úlevu ve lhůtě do 31. 12. kalendářního roku, nárok na 
osvobození nebo úlevu od tohoto poplatku zaniká. 

 
- Článek 5 – Splatnost poplatku 

Odstavec č. 1 - Poplatek pro poplatníky podle čl. 2 odst. 1 písm. a) je splatný 
jednorázově, a to nejpozději do 30. 4. příslušného kalendářního roku. To platí pro 
fyzickou osobu: 

• která má ve městě trvalý pobyt, 
• které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky 

povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů, 
• která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky 

pobývá na území České republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců, 
• které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo 

dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců, 
 
Odstavec č. 2 - Poplatek pro poplatníky podle čl. 2 odst. 1 písm. b) - to je fyzické 
osoby, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo 
rodinný dům, ve kterých není hlášena k  pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši 
odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu. Má-li ke stavbě určené k individuální 
rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit 
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poplatek společně a nerozdílně - poplatek je splatný jednorázově, a to nejpozději do 
30. 6. příslušného kalendářního roku. 
 

- Dochází ke změně sazby poplatku na základě výpočtu v Článku 4  
 
Sazbu poplatku dle článku 4 odst. 1 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: 
 
110,- 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: 
 
490,- Kč za osobu a kalendářní rok 
 
Celková sazba poplatku = 600,- Kč 
 
Výpočet: 
Tato částka je stanovena ze skutečných nákladů za sběr a svoz netříděného 
komunálního odpadu za rok 2017 (2 575 945,- Kč): 
počet fyzických osob:  5.046 
počet objektů:     207 
celkem:   5 253 
 
2 575 945 : 5 253 = 490,- Kč za osobu a kalendářní rok, maximum dle zákona činí 
750,- Kč za osobu a kalendářní rok. 
 
Ing. Křížek navrhoval změnu článku 5 – splatnost poplatku. Jako předseda za 
finanční výbor doporučuje prodloužit splatnost poplatku dle čl. 5 odst. 1), do konce 
června a to jako jednorázovou platbou. 
K předloženému materiálu neměl nikdo další ze ZM připomínky. Pan starosta vyzval 
členy návrhové komise k předložení návrhu na usnesení k tomuto bodu. Pan 
Stránský přednesl návrh na usnesení.  
 
Usnesení  1/5/2018 
(11-1-0)    
 
Ad/9 
Bc. Hladíková seznámila zastupitele s materiálem „Úprava návrhu změny č. 2 
územní plán Nýrsko“. 
Návrh na úpravu změny č. 2 ÚP Nýrsko v souladu s pravidly zastupitelstva města pro 
pořízení změn územního plánu. 
 

1. Územní plán Nýrsko nabyl účinnosti 30. 12. 2011, již v době vystavení návrhu, 
v listopadu roku 2011, uplatnil p. Koleňák námitku, o které bylo rozhodnuto, že 
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bude akceptována a zapracována do návrhu. Nedopatřením se tak nestalo. 
Tato nesprávnost bude opravena v grafickém návrhu změny č. 2 ÚP Nýrsko. 
Vzhledem k tomu, že o pozemcích již bylo rozhodnuto, není možné zařadit 
tyto pozemky do veřejného projedná. 
Dotčené pozemky:  p.p.č. 175/1, p.p.č. 177/1, p.p.č. 77/3 vše v k.ú. Zelená 
Lhota 
Současné využití: ZMK – zeleň městská a krajinná 
Nové využití:  O – všeobecně obytné 

 
2. Dne 25. 5. 2015 projednávalo Zastupitelstvo města Nýrska na svém veřejném 

zasedání návrh na pořízení změny č. 2. ÚP Nýrsko. Žádost č. 1 týkající se 
p.p.č.1559, p.p.č.1560, p.p.č.1613, p.p.č. 1752, p.p.č. 1685 v k.ú. Hodousice, 
současné využití L - louky a pastviny, byla z návrhu vyloučena. Žadatel má 
záměr vybudovat na předmětných pozemcích vybudovat vodní nádrž na 
Žižnětickém potoce. Tento záměr lze realizovat bez vymezení plochy v ÚP. 

 
3. Žádost č. 5: 

Dotčené pozemky: p.p.č.238/10 v k.ú. Nýrsko 
Současné využití: ZO – zahrádkové osady 
Navrhované využití: O – všeobecně obytné (záměr výstavby rodinného domu) 

 
Tato žádost byla z návrhu vyloučena z důvodu II. třídy ochrany. Na pozemcích 
zařazených do II. třídy ochrany není povolena výstavba. Část p.p.č. 238/10 leží v III. 
třídě ochrany, může být tato část pozemku v návrhu změny vymezena a její využití 
změněno. Vzhledem k tomu, že žádost již nebyla zahrnuta do návrhu pro společné 
jednání a nebyla dále projednávána, může být žádost přesunuta do změny č. 4 ÚP 
Nýrsko. 

 
K předloženému materiálu neměl nikdo ze ZM připomínky. Pan starosta vyzval členy 
návrhové komise k předložení návrhu na usnesení k tomuto bodu. Ing. Křížek 
přednesl návrh na usnesení.  
 
Usnesení  1/6/2018 
ZM bere zprávu na vědomí 
  
Ad/10 
Bc. Hladíková seznámila zastupitele s materiálem „Projednání návrhu na pořízení 
změny č. 4 územní plán Nýrsko“. 
Návrh na pořízení změny č. 4 ÚP Nýrsko byl zpracován v souladu s pravidly 
zastupitelstva města pro pořízení změn ÚP. Bylo podáno 17 žádostí, které mohou být 
zařazeny po projednání zastupitelstvem města do návrhu na změnu ÚP. 
Přijaté žádosti: 
 
Žádost č. 1: 
Dotčené pozemky:  p.p.č.2526, v k.ú. Nýrsko 
Současné využití:  OP – orná půda 
Navrhované využití  O – všeobecně obytné  
 
(11-1-0) 
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Žádost č. 2: 
Dotčené pozemky:  p.p.č. 379/8 v k.ú. Stará Lhota 
Současné využití: SZ – sady a zahrady 
Navrhované využití: SMS – plochy smíšené malých sídel (záměr vybudování zázemí 

rodinného domu a objektu využívaného k ubytování) 
(12-0-0) 
 
Žádost č. 3: 
Dotčené pozemky:  p.p.č. 90/2, p.p.č 90/3, p.p.č. 90/7 vše v k.ú. Bystřice nad 

Úhlavou 
Současné využití: ZMK – zeleň městská a krajinná 
   L – louky a pastviny 
Navrhované využití:  ZV -  zemědělská výroba (zázemí pro chov skotu) 
 
(12-0-0) 
 
Žádost č. 4: 
Dotčené pozemky: p.p.č. 365/6, p.p.č. 365/11 vše v k.ú. Bystřice nad Úhlavou 
Současné využití: L – louky a pastviny 
Navrhované využití: O – všeobecně obytné (pro výstavbu rodinného domu) 
 
(12-0-0) 
 
Žádost č. 5: 
Dotčené pozemky: st.p.č.989, p.p.č.1564, v k.ú. Nýrsko 
Současné využití:  SZ – sady a zahrady 
Navrhované využití: O - všeobecně obytné (výstavba rodinného domu) 
 
(11-0-1) 
 
Žádost č. 6: 
Dotčené pozemky:  p.p.č. 2728 
Současné využití: OP – orná půda 
Navrhované využití: O - všeobecně obytné (výstavba rodinného domu) 
 
(12-0-0) 
 
Žádost č. 7: 
Dotčené pozemky: p.p.č.875 
Současné využití: L – louky a pastviny 
Navrhované využití: O -  všeobecně obytné (výstavba rodinného domu) 
 
(11-0-1) 
 
Žádost č. 8:  
Dotčené pozemky: st.p.č.162/1, p.p.č. 792/2, p.p.č. 792/4 vše v k.ú. Hodousice 
Současné využití: ZV – zemědělská výroba 
Navrhované využití: VS – výroba a skladování (rozšíření provozního areálu truhlárny 

vč. stavby nové budovy)  
 (12-0-0) 
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Žádosti č. 9 - 16: 
Dotčené pozemky:  p.p.č. 305/4, p.p.č. 305/5, p.p.č. 314/2, , p.p.č. 314/1, p.p.č. 

320/3, p.p.č. 315/1, p.p.č. 325/2, p.p.č. 320/1, p.p.č. 320/2, p.p.č. 
325/1 vše v k.ú. Nýrsko 

Současné využití:  ZO – zahrádkové osady 
Navrhované využití  O – všeobecně obytné (výstavba rodinných domů) 
 
(11-0-1) 
 
Žádost č. 17: 
Dotčené pozemky: část p.p.č. 238/10 v k.ú. Nýrsko 
Současné využití: ZO – zahrádkové osady 
Navrhované využití: O – všeobecně obytné 
 
(12-0-0) 
 
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  1/7./1/2018 
(12-0-0) 
 
Usnesení  1/7./2/2018 
(12-0-0) 
 
Usnesení  1/7./3/2018 
(12-0-0) 
 
Ad/11 
Paní Koreňová seznámila zastupitele s materiálem „Projednávání nákupu a prodeje 
pozemků“. 
Návrh na prodej a odkoupení pozemků a předložení podkladů k jednání. Ceny níže 
uvedeného prodávaného majetku jsou stanoveny znaleckým posudkem popř. 
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 R.Š., bytem 322 00 Plzeň – Křimice podala žádost o odkoupení 
pozemkové parcely č. 595 v k.ú. Hodousice – zahrada o výměře 3013 m2. 
Paní Š. je majitelkou vedlejší pozemkové parcely č. 1539 a její manžel p. P.Š. 
je majitelem sousední pozemkové parcely č. 597/2 obojí v k.ú. Hodousice. 
Místním šetřením bylo zjištěno, že okolní vlastníci pozemkových parcel a to p. 
M.Z. a p. V.P. o zmiňovanou pozemkovou parcelu zájem nemají. 
Předběžný návrh: prodej pozemkové parcely za cenu dle směrnice č. 
26/20015 a to za cenu 100,- Kč/m2, tedy za cenu 301.300,- Kč 

 
2) Město Nýrsko obdrželo nabídku od vlastníka objektu Česká telekomunikační 

infrastruktura a.s. na koupi parcely č. st.1018 – zastavěná plocha a nádvoří o 
výměře 480 m2 jehož součástí je budova č.p. 793 – stavba technického 
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vybavení a pozemkovou parcelu č. 1590/11 – ostatní plocha o výměře 226 m2 
vše v k.ú. Nýrsko. Na veřejném zastupitelstvu města Nýrska konaného dne 
12.02.2018 bylo rozhodnuto o koupi za cenu 2 mil. Kč a zároveň pronájem 
části objektu společnosti Česká telekomunikační infrastruktura  a.s. za cenu 
48.228,- Kč. 
Z důvodu uvolnění místností č.101 a č.106, zřízení služebnosti spočívající ve 
výlučném užívání místností č.112- o výměře 31,2, m2  a místnosti č.115– o 
výměře 29,95 m2 za účelem provozování údržby a oprav a služebnosti 
spočívající v částečném užívání místností č.107, č.113, č.116 a č.120 za 
účelem přístupu, byla stanovena nová výše kupní ceny a to 2.500.000,- Kč 
(kupní cena se skládá z ceny za pozemek č.1 ve výši 195.332,- Kč, jehož 
součástí je budova ve výši 2.212.121,- Kč a pozemek č.2 ve výši 92.547,- Kč), 
jednorázová náhrada za zřízení služebnosti ve výši 1.000,- Kč + DPH  a roční 
nájemné  pro Českou telekomunikační infrastrukturu a.s. je stanoveno na 
pravidelně se opakující úhradu ve výši 12.230,- Kč/rok + DPH . 
Současně s kupní smlouvou se uzavírá nájemní smlouva, kdy předmětem 
nájmu je místnost č.114 (tzv. technologie) – o výměře 13,90 m2 a to na 2 roky, 
kdy roční nájemné je stanoveno ve výši 2.780,- Kč + DPH. 

K předloženému materiálu neměl nikdo ze ZM připomínky. Pan starosta vyzval členy 
návrhové komise k předložení návrhu na usnesení k tomuto bodu. Ing. Křížek 
přednesl návrh na usnesení.  
 
Usnesení  1/8./1/2018 
(12-0-0) 
 
Usnesení  1/8./2/2018 
(12-0-0) 
 
Ad/12 

1. Mgr. Pavlík seznámil zastupitele s materiálem “Dlouhodobá koncepce 
Základní školy a Mateřské školy Nýrsko, Komenského ul. 250, příspěvková 
organizace”. 

Ředitel Základní školy a Mateřské školy Nýrsko, Komenského ul. 250 předkládá 
v rámci dalšího směřování rozvoje školy a obecně školství ve městě Nýrsko 
zastupitelstvu města dlouhodobou koncepci na školní roky 2018/19 – 2022/23. 
Dokument je rozdělen na dvě části, a to koncepce základní školy a koncepce 
mateřské školy. 
 
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  1/9./1/2018 
ZM bere zprávu na vědomí 
 

2. Ing. Jandová seznámila zastupitele s materiálem “Projednání žádosti o 
poskytnutí dotace na rekonstrukci místní komunikace”. 
Projednání návrhu podání žádosti o poskytnutí dotace na rekonstrukci 
Hodousické ulice. Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlásilo výzvu k podání 
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žádosti o dotaci do „Programu rozvoje regionů 2019+“. Od letošního roku 
mohou o dotaci na rekonstrukci místní komunikace požádat také obce s více 
než 3000 obyvateli. Město Nýrsko má zpracovanou projektovou dokumentaci 
na rekonstrukci Hodousické ulice.  
V současné době se připravují podklady k podání žádosti o dotaci. 
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR jako poskytovatel dotace požaduje, aby 
záměr k podání žádosti o dotaci byl schválen zastupitelstvem 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  1/9./2/2018 
(12-0-0) 
 

3. Paní Bechyňová seznámila zastupitele s materiálem “Vzdání se odměny 
zastupitele města Nýrska”. 
Paní Bechyňová podala k 1. 11. 2018 žádost k rukám pana starosty – vzdání 
se odměny zastupitele města Nýrska. 
 

Usnesení  1/9./3/2018 
(10-0-2) 

 
 
Ad/13 
Diskuze  
 
 Pan V. poděkoval za celoroční spolupráci. Dále podal připomínku k fungování 

kamerového systému. 
 Pan starosta tuto informaci prověří a výsledek sdělí tazateli. 

 
Ad/14 
Závěr zasedání. Pan starosta poděkoval přítomným za účast a popřál všem klidné 
prožití vánočních svátků a hodně zdraví v příštím roce.  
Veřejné zasedání ukončil /18.03 h/. 
 
 
Nýrsko dne 17. 12. 2018 
 
 
Zapsala: Klára Jandová                        
                                                                                               Ing. Miloslav R u b á š 
                                                                                               starosta města Nýrska 
 
 
Zápis byl ověřen dne 18. 12. 2018 
 
Ověřovatelé zápisu  ………………….………………..…
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Usnesení z 1 veřejného zasedání Zastupitelstva města Nýrska konaného           
dne 17. 12. 2018 v 16. 00 hodin 

ve společenském sále Městské knihovny v Nýrsku. 
 

1. Zastupitelstvo města Nýrska schvaluje dle § 84 odst. 2 písm. j)  zákona č. 
128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších změn a dolňků, rekonstrukci 
cest HC5-R a VC7a- R, jako priority v rámci projektu komplexních 
pozemkových úprav v k.ú. Stará Lhota. 

 
2. 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 2019, tj. 
rozpočet příjmů ve výši 114.993.010,-- Kč, rozpočet výdajů ve výši 
116.518.760,-- Kč. 

 
3.1 Zastupitelstvo města Nýrska schvaluje pro rok 2019 ceny vodného ve výši 

21,20 Kč/m3 a stočného ve výši 28,79 Kč/m3 (výše stočného mimo obyvatel 
Staré Lhoty a Zelené Lhoty).  Tyto ceny jsou platné pro všechny odběratele 
a jsou uvedeny bez DPH. 
 

           3.2 Zastupitelstvo města Nýrska bere na vědomí cenu stočného ve Staré 
Lhotě a Zelené Lhotě ve výši 39,55 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. 
 

3.3 Zastupitelstvo města Nýrska schvaluje finanční dar pro uživatele 
kanalizačního řadu obce Stará Lhota a Zelená Lhota ve výši 8,00 Kč /m3 

na jedno přípojné místo.  Žádost o uvedenou kompenzaci je možné podat 
do konce kalendářního roku, ve kterém proběhlo vyúčtování za dané 
fakturační období. 

 
3.4 Zastupitelstvo města Nýrska schvaluje cenu předávané splaškové vody na 

předávacích místech pro DSO Údolí pod Ostrým a Chudenín- Skelná Huť 
ve výši 18,47 Kč/m3 bez DPH. 
 

3. Zastupitelstvo města Nýrska bere na vědomí cenu tepla dodávaného 
pronajímatelem tepelného hospodářství, tj. Nýrská teplárna s.r.o.  Nýrsko, 
pro rok 2019 ve výši 484,00 Kč/GJ + DPH v zákonem stanovené výši. 
 

4. 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 02. 01. 2019 obecně závaznou vyhlášku č. 
1/2018, kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 4/2015 a její dodatky.  
 

5. Zastupitelstvo města Nýrska bere na vědomí úpravu změny č. 2 Územního 
plánu Nýrsko. 

 
7.1 Zastupitelstvo města Nýrska schvaluje dle § 44 odst. d) zákona č. 183/  

2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve 
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znění pozdějších změn a doplňků pořízení změny č. 4 Územního plánu 
Nýrsko. 

 
7.2 Zastupitelstvo města Nýrska určuje zastupitelku města Bc. Soňu 

Hladíkovou, bytem Klatovská 696, 340 22 Nýrsko, jako pověřenou 
zastupitelku pro spolupráci s pořizovatelem ÚP při pořizování změny č. 2, 
změny č. 3 a změny č. 4 Územního plánu Nýrsko. 

 
7.3 Zastupitelstvo města Nýrska rozhodlo dle § 44 odst. d) zákona č. 183/2006 

Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších změn a doplňků, o začlenění žádostí č. 1, č. 4, č. 6, č. 8, č. 9., 
č. 10, č. 11, č. 12, č. 13, č. 14, č. 15, č. 16, č. 17 do změny č. 4 Územního 
plánu Nýrsko. 

 
8.1 Zastupitelstvo Města Nýrska rozhodlo v souladu s ust. § 85 písm. a) 

zákona číslo 128/200 Sb. o obcích (obecních zřízeních) ve znění 
pozdějších změn a doplňků, prodat pozemkovou parcelu č. 595 v k.ú. 
Hodousice – zahrada o výměře 3013 m2 za cenu 301.300,- Kč  

 
8.2 Zastupitelstvo Města Nýrska rozhodlo v souladu s ust. § 85 písm. a) 

zákona číslo 128/200 Sb. o obcích (obecních zřízeních) ve znění 
pozdějších změn a doplňků, koupit do vlastnictví města Nýrska parcelu č. 
st. 1018 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 480 m2 jehož součástí je 
budova č.p. 793 – stavba technického vybavení a pozemkovou parcelu č. 
1590/11 – ostatní plocha o výměře 226 m2 vše v k.ú. Nýrsko za cenu 
2.500 000,- Kč,  zřízení služebnosti spočívající ve výlučném užívání 
místností č.112 a č.115 za účelem provozování údržby a oprav a 
služebnosti spočívají v částečném užívání místností č.107, č.113, č.116 a 
č.120 za účelem přístupu za roční nájemné 12.230,-Kč + DPH. Uzavřít 
nájemní smlouvu na místnost č. 114 na dobu 2 roky za roční nájemné ve 
výši 2.780,- Kč + DPH 

 
9.1 Zastupitelstvo města Nýrska bere na vědomí Dlouhodobou koncepci 

Základní školy a Mateřské školy Nýrsko, Komenského ul. 250 na období 
2018/19 – 2022/23. 

 
9.2 Zastupitelstvo města Nýrska schvaluje podání žádosti o dotaci na 

rekonstrukci místní komunikace Hodousická ulice do Programu rozvoje 
regionů 2019+ vyhlášeného Ministerstvem pro místní rozvoj. 

 
9.3 Zastupitelstvo města Nýrska schvaluje podání žádosti paní Bechyňové, 

vzdání se odměny zastupitele města Nýrska. 
 
Nýrsko dne 17. 12. 2018 

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