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Zápis 
z 2. veřejného zasedání Zastupitelstva města Nýrska konaného dne 25. 02. 2019 

 v 16. 00 hodin ve společenském sále Městské knihovny v Nýrsku. 
 
Přítomni: členové ZM dle presenční listiny 
Omluveni: Ing. Křížek, slečna Holá 
 
Pan starosta přivítal zastupitele města a přítomné občany, zahájil 2. 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 Kolář, ověřovatel zápisu z 1. veřejného zasedání členů ZM, konaného            
dne 17. 12. 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. Svejkovský, pan Šťasta 
 
Za ověřovatele zápisu z dnešního zasedání byli navrženi a schváleni s výsledkem 
(9:0:2): 

pan Vítovec, paní Bechyňová 
 
Zapisovatelkou byla navržena a zvolena slečna Klára Jandová (11:0:0) 
 
Pan starosta předložil návrh programu dnešního jednání: 
 
1. Zahájení 
2. Kontrola usnesení z předchozího zasedání 
3. Zpráva o výsledku hospodaření v hospodářské činnosti města Nýrska za rok 

2018 
4. Vyhodnocení hospodaření FRB za rok 2018 
5. Zveřejnění programu pro příjemce dotací v oblasti sportovní, kulturní a zájmové 

činnosti občanů města v roce 2019 
6. Projednání poskytnutí dotace DDM Nýrsko 
7. Projednání návrhu sociálního a prostupného bydlení ve městě Nýrsko 
8. Projednání návrhu na udělení čestného názvu ZUŠ Nýrsko  
9. Projednání stanovení místa a doby pro uzavření manželství 
10. Projednání prodeje a nákupu pozemků 
11. Různé- projednání rozvojového dokumentu 
12. Diskuze 
13. Závěr 
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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 (11:0:0) 
 
Pan starosta pronesl prohlášení v souladu se zněním § 8 zákona č. 159/2006 Sb.,  
o střetu zájmů, ve znění pozdějších změn a doplňků. 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 zasedání konaného 17. 12. 2018. Upozornil na nutnost revokace 
usnesení 8. 1, ostatní usnesení z minulých zasedání jsou v pořádku.  
ZM bere zprávu na vědomí 
 
Ad/3  
Pan Kolář seznámil zastupitele s materiálem „Projednání výsledku hospodaření 
v hospodářské činnosti Města Nýrska za rok 2018“ 
Hospodářská činnost města za rok 2018 skončila se ziskem 3.779.344,56 Kč. 
Celkové výnosy činily 11.900.493,91 Kč, celkové náklady činily 8.121.149,35 Kč.  
Nerozdělený zisk z minulých let činí 1.647.197,44 Kč, po přičtení HV za rok 2018 
částka k převodu hospodářského výsledku do rozpočtu roku 2019 činí 5.426.542,00 
Kč. 
Návrh na převod části hospodářského výsledku do rozpočtu města v roce 2019 činí 
3.000.000,- Kč. Tato částka je součástí schváleného rozpočtu na rok 2019.  
K předloženému materiálu neměl nikdo ze ZM připomínky. Pan starosta vyzval členy 
návrhové komise k předložení návrhu na usnesení k tomuto bodu. P. Šťasta přednesl 
návrh na usnesení.  
Usnesení  2/10/2019                      
(11-0-0)  
         
Ad/4  
Ing. Jandová seznámila zastupitele s materiálem „Vyhodnocení hospodaření FRB za 
rok 2018“ 
Finanční výbor projednal hospodaření FRB za rok 2018 a to: 
Zůstatek účtu k 1.1.2018                                           217.922,75 Kč 
Převod z FRB do rozpočtu                                    -                0,-- Kč          
Poplatky bance                                                     -           971,-- Kč             
Přijaté úroky od banky                                         +          317,75 Kč 
Splátky poskytnutých půjček (jistina+úroky)        +   192.482,58 Kč       
Zůstatek účtu k 31.12.2018                                      409.752,08 Kč    
 
V dalších letech město neplánuje vyhlášení programu na poskytnutí půjček z FRB. 
Dle směrnice města o vytvoření a použití účelových prostředků FRB na území města 
Nýrska č. 01 čl. III bod 1, je možno na základě doporučení finančního výboru a po 
schválení zastupitelstvem města převést prostředky z fondu do rozpočtu města. 
Vzhledem k tomu, že město neplánuje použití prostředků fondu na půjčky, finanční 
výbor doporučuje převod částky 400.000,-- Kč z fondu rozvoje bydlení do rozpočtu 
města. 
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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. Ing. Svejkovský  
přednesl návrh na usnesení.  
Usnesení  2/11./1/2019                      
(11-0-0)   
Usnesení  2/11./2/2019                      
(11-0-0)          
 
Ad/5 
Ing. Irlbeková seznámila zastupitele s materiálem „Zveřejnění programů pro příjemce 
dotací v roce 2019.“ 
Dne 17. 12. 2018 schválilo zastupitelstvo města rozpočet na rok 2019. Ve 
schváleném rozpočtu výdajů je počítáno i s poskytnutím dotací v roce 2019 v celkové 
výši 1.330 tis. Kč. V souladu s § 10a a §10c zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, město Nýrsko navrhuje zveřejnění 
programů pro příjemce dotací v roce 2019. Zveřejněny budou dva programy dle 
druhu podporované oblasti. Jedná se o program „Podpora sportovní činnosti občanů 
města“ a program „Podpora kulturní a zájmové činnosti občanů města“. Konkrétní 
podmínky jsou uvedeny v pravidlech pro poskytování dotací dle jednotlivých 
programů – viz příloha. Veškeré informace budou zveřejněny na stránkách města. 
 
Uzávěrka příjmu žádostí o dotace v obou programech je do 25. 3. 2019. 
Rozhodování o přidělení dotací proběhne v 16. kalendářním týdnu. 
Zveřejněním těchto programů není omezeno podání individuálních žádostí v průběhu 
celého roku 2019 včetně žádostí jednotlivců na mimořádnou reprezentaci města 
v oblasti sportu či kultury. 
 
Rozhodování o poskytnutí dotací nad 50 tis. Kč je vyhrazeno dle § 85 písm. c) 
zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších změn a doplňků, 
zastupitelstvu města. Schvalování návrhu poskytnutých dotací jednotlivým 
sportovním, kulturním a zájmovým organizacím bude na programu dubnového 
veřejného zasedání zastupitelstva města. 
 
Pan starosta dle pravidel pro poskytování dotací z rozpočtu města Nýrska 
v programu „Podpora kulturní a zájmové činnosti občanů města“ a „Podpora 
sportovní činnosti občanů města“ jmenoval komisi k posouzení a stanovení konečné 
výše jednotlivých dotací ve složení: Ing. Irlbeková, Ing. Jandová a pan Kolář. 
 
K předloženému materiálu neměl nikdo další ze ZM připomínky. Pan starosta vyzval 
členy návrhové komise k předložení návrhu na usnesení k tomuto bodu. P. Šťasta 
přednesl návrh na usnesení.  
Usnesení 2/12/2019     
(11-0-0)   

 
Ad/6 
Pan Šťasta seznámil zastupitele s materiálem „Poskytnutí individuální dotace pro 
Dům dětí a mládeže Nýrsko, IČ: 69459100“ 
Ve schváleném rozpočtu neinvestičních výdajů na rok 2019 je mj. i schválení 
poskytnutí individuální dotace Domu dětí a mládeže Nýrsko ve výši 120 tis. Kč. 
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Dle podané žádosti je dotace požadovaná na zajištění činnosti zájmových kroužků 
DDM Nýrsko v kalendářním rok 2019. Tato dotace podléhá ročnímu vyúčtování. 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 vyzval členy 
návrhové komise k předložení návrhu na usnesení k tomuto bodu. Ing. Svejkovský 
přednesl návrh na usnesení.  
Usnesení  2/13/2019  
  (11-0-0) 
 
Ad/7 
Bc. Hladíková seznámila zastupitele s materiálem „Návrh systému sociálního a 
prostupného bydlení ve městě Nýrsko 2018 - 2022“. 
V roce 2016 se město Nýrsko zapojilo do projektu „Podpora odborného partnerství - 
prostupné a sociální bydlení v Plzeňském kraji“, který zpracovávalo Centrum pro 
komunitní práci západní Čechy. V rámci tohoto projektu vznikl Návrh systému 
sociálního a prostupného bydlení ve městě Nýrsko 2018 – 2022. Tento strategický 
dokument obsahuje postup přidělování bytů v systému sociálního bydlení v Nýrsku. 
Sociální byty jsou byty ve vlastnictví města, které jsou určeny pro bydlení osob a 
rodin s nízkými příjmy, které jsou v tíživé sociální situaci a svoji bytovou potřebu 
nemohou řešit jiným způsobem.  
Žadatelé o sociální byt jsou vedeni na Sociálním a zdravotním odboru městského 
úřadu. Po uvolnění městského bytu bude tento byt nabídnut do systému sociálního 
bydlení. V případě vhodnosti bytu pro některého ze žadatelů o sociální bydlení, bude 
s žadatelem uzavřena nájemní smlouva na 1 rok, s možností prodloužení v případě 
přetrvávání tíživé sociální situace. Nájemce je povinen spolupracovat 
s poskytovatelem sociálních služeb nebo sociální pracovnicí města Nýrska. Po 
vyřešení tíživé sociální situace nájemce, přejde status sociálního bytu na běžný 
městský byt, bez nutnosti stěhování nájemce. 
V systému sociálního bydlení může být zařazeno vždy maximálně 5 bytů. 
K předloženému materiálu neměl nikdo ze ZM připomínky. Pan starosta vyzval členy 
návrhové komise k předložení návrhu na usnesení k tomuto bodu. P. Šťasta přednesl 
návrh na usnesení.  
Usnesení  2/14/2019  
  (11-0-0)   
 
Ad/8 
Paní Bechyňová seznámila zastupitele s materiálem „Návrh na udělení čestného 
názvu ZUŠ Nýrsko“.  
Na poradě starosty v roce 2017 byl předložen návrh na udělení čestného názvu 
Základní umělecké škole Nýrsko po operním pěvci Hanuši Steinovi. 
Rodina Hanuše Steina pocházela z Nýrska a patřila k významným obyvatelům 
města. Rodina vlastnila vilu č.p. 373, kterou postavil jeho otec (budova dnešní 
Základní umělecké školy Nýrsko). V roce 1938, po obsazení Sudet, uprchli Steinovi 
z rasových důvodů do Chile.  
Hanuš Stein vystudoval operní zpěv v Santiago de Chile. Ve studiu pokračoval na 
konzervatoři v Praze, v Lipsku a Londýně. Působil 7 let na Hochschule für Musik 
Hanns Eisler v Berlíně. Profesor Hanuš Stein výrazně propaguje českou hudbu v 
zahraničí. Interpretaci a propagaci české hudby se prof. Stein věnuje již přes 70 let a 
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i ve svých téměř 90 letech zůstává mimořádně aktivním a vyhledávaným pedagogem 
největší chilské univerzity. V roce 2016 byl Hanuš Stein za svou celoživotní 
propagaci české hudby oceněn cenou Gratias agit, cenou za šíření dobrého jména 
České republiky v zahraniční. 
K návrhu na udělení čestného názvu školské právnické osobě Ministerstvem školství, 
mládeže a tělovýchovy je potřebné stanovisko: 
- Krajského úřadu Plzeňského kraje, odboru školství 
- České školní inspekce,  
- Základní umělecké školy Nýrsko, příspěvková organizace, 
- Zastupitelstva města Nýrska jako zřizovatele školské právnické osoby. 
K předloženému materiálu neměl nikdo ze ZM připomínky. Pan starosta vyzval členy 
návrhové komise k předložení návrhu na usnesení k tomuto bodu. Ing. Svejkovský 
přednesl návrh na usnesení.  
Usnesení  2/15/2019 
(11-0-0)    
 
Ad/9 
Pan Vítovec seznámil zastupitele s materiálem „Stanovení místa a doby pro uzavření 
manželství“. 
Městský úřad Nýrsko je dle zákona č. 301/2000 Sb. o matrikách, jménu a příjmení a 
o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, matričním 
úřadem. V posledních letech stoupá počet žádostí snoubenců o uzavření manželství 
pouze formou úředního aktu, tzn. bez jakéhokoli slavnostního obřadu. Z tohoto 
důvodu navrhujeme rozšířit dobu k provedení sňatečních obřadů pro tyto účely o 
každý třetí pátek v měsíci. 
Pro sňatečný obřad uzavření manželství navrhuji: 

a) místo k uzavření manželství –  Městského úřadu Nýrsko, Náměstí 122 
b) dobu pro provedení sňatečních obřadů – každá sobota v době 9.30 – 14.30 

hodin a každý třetí pátek v měsíci od 13.00 do 14.30 hodin. 
K předloženému materiálu neměl nikdo ze ZM připomínky. Pan starosta vyzval členy 
návrhové komise k předložení návrhu na usnesení k tomuto bodu. Pan Šťasta 
přednesl návrh na usnesení.  
Usnesení  2/16./1/2019 
  (11-0-0)  
Usnesení  2/16./2/2019 
  (11-0-0)  
 
Ad/10 
Pan starosta předložil návrh na zrušení usnesení č. 8.1 ze dne 17. 12. 2018. 
 
Paní Koreňová seznámila zastupitele s materiálem „Projednávání nákupu a prodeje 
pozemků.“ 
 

1) Paní R. Š., bytem, 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.  
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. 
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2) Pan Ing. J. N., bytem Bystřice nad Úhlavou, 340 22 Nýrsko podal žádost o 
odkoupení pozemkové parcely č. 1129 v k.ú. Bystřice nad Úhlavou o výměře 
49 m2. Na části uvedené pozemkové parcely je postaven přístřešek náležící 
k budově č.p. 28 ve vlastnictví manželů Ing. J. N. a Mgr. P. N.. Žádost podána 
z důvodu legalizace přístřešku. Okolní sousedící pozemkové parcely jsou ve 
vlastnictví manželů Ing. J. N. a Mgr. P. N.  Pan Ing. N. nabízí směnu 
pozemkové parcely č. 1129 za část parcely č. st. 44/1, na které se nachází 
pozemní silniční komunikace II/192 a místní komunikace IV. třídy. 
Geometrické zaměření na náklady žadatele.  
Předběžný návrh:  směna pozemkových parcel 
 

3) Manželé J. a P. D., bytem Nýrsko, 340 22 podali žádost o odprodej části 
pozemkové parcely č. 1913/8 v k.ú. Nýrsko o výměře cca 125 m2. Žádost 
manželé D. podali s odůvodněním tím, že výše uvedená parcela sousedí 
s nemovitostí, jejíž jsou vlastníky  a zároveň mají přes uvedenou pozemkovou 
parcelu vstup do domu, garáže a vjezdu na pozemek u domu. Geometrické 
zaměření na náklady žadatele. 
Předběžný návrh : za cenu dle platné směrnice č. 26/2015 a to za cenu 300,- 
Kč/1m2   

 
K předloženému materiálu neměl nikdo ze ZM připomínky. Pan starosta vyzval členy 
návrhové komise k předložení návrhu na usnesení k tomuto bodu. Ing. Svejkovský 
přednesl návrh na usnesení.  
 
Usnesení  2/17./1/2019 
(12-0-0) 
Usnesení  2/17./2/2019 
(12-0-0) 
Usnesení  2/17./3/2019 
(12-0-0) 
Usnesení  2/17./4/2019 
(12-0-0) 
 
Ad/11 
Bc. Hladíková seznámila zastupitele s materiálem „Projednání strategického 
rozvojového dokumentu „Priority města Nýrska 2012 – 2020“. 
Dne 17. září 2012 projednalo Zastupitelstvo města Nýrska na svém veřejném 
zasedání „Priority města Nýrska 2012 – 2020“. Jedná se o rozvojový dokument 
města, který vznikl na základě územních studií, územního plánu a dalších 
strategických dokumentů.  
Jednou z podmínek pro získání dotace z programu Ministerstva pro místní rozvoj na 
rekonstrukci Hodousické ulice je zastupitelstvem schválený strategický rozvojový 
dokument města. Priority města nebyly ve výše zmíněném dokumentu dostatečně 
specifikovány pro splnění dotačních podmínek. Z tohoto důvodu byl tento dokument 
podrobněji rozpracován a je nutné jej opětovně schválit zastupitelstvem města. 
Navržené priority zůstávají i nadále stejné. 
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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 Šťasta 
přednesl návrh na usnesení.  
Usnesení  2 /18/2019 
(11-0-0) 
  
Ad/12 
Diskuze  
 
 Ing. Svejkovský poděkoval Technickým službám za úklid sněhu v obci Bystřice 

nad Úhlavou. 
 
 
Ad/13 
Závěr zasedání. Pan starosta poděkoval přítomným za účast a veřejné zasedání 
ukončil /17.05 h/. 
 
 
Nýrsko dne 25. 02. 2019 
 
 
Zapsala: Klára Jandová                        
 
 
 
 
                                                                                               Ing. Miloslav R u b á š 
                                                                                               starosta města Nýrska 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zápis byl ověřen dne 26. 02. 2019 
 
Ověřovatelé zápisu  ………………….………………..
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Usnesení z 2. veřejného zasedání Zastupitelstva města Nýrska konaného           
dne 25. 02. 2019 v 16. 00 hodin 

ve společenském sále Městské knihovny v Nýrsku. 
 
10. Zastupitelstvo města Nýrska schvaluje hospodaření hospodářské činnosti za 

rok 2018 a převod části hospodářského výsledku v roce 2019 ve výši 
3.000.000,-- Kč na účet města Nýrska do 31. 3. 2019. 

 
11.1 Zastupitelstvo města Nýrska schvaluje hospodaření FRB za rok 2018. 
 
11.2 Zastupitelstvo města Nýrska v souladu se směrnicí města Nýrska o vytvoření a 

použití účelových prostředků FRB na území města Nýrska č.  01 schvaluje 
převod prostředků z účtu FRB ve výši 400 tis. Kč do rozpočtu města Nýrska. 

 
12. Zastupitelstvo města Nýrska schvaluje zveřejnění  programů „Podpora 

sportovní činnosti občanů města“ a program „Podpora kulturní a zájmové 
činnosti občanů města“ s termínem podání žádostí do 25.3.2019. 

 
13. 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 120.000,-- Kč Domu dětí a mládeže v Nýrsku a uzavření 
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle zákona č. 250/2000 Sb.    

 
14. Zastupitelstvo města Nýrska schvaluje “Návrh systému sociálního a 

prostupného bydlení ve městě Nýrsko 2018 – 2022.” 
 
15. Zastupitelstvo města Nýrska souhlasí s návrhem na udělení čestného názvu 

Základní umělecké škole Nýrsko. 
Nový název: Základní umělecká škola Hanuše Steina, příspěvková organizace. 
 

16.1 Zastupitelstvo města Nýrska stanovuje místo pro uzavření manželství formou 
sňatečního obřadu a úředního aktu – budovu Městský úřad Nýrsko, Náměstí 
122. 

 
16.2 Zastupitelstvo města Nýrska stanovuje dobu pro provedení sňatečních obřadů – 

každá sobota v době 9.30 – 14.30 hodin a každý třetí pátek v měsíci od 13.00 
do 14.30 hodin. 

 
17.1 Zastupitelstvo města Nýrska ruší usnesení č. 8.1 ze dne 17.12.2018. 
 
17.2 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 prodat pozemkovou parcelu č. 595 v k.ú. Hodousice – zahrada o      
výměře 3013 m2 za cenu 301.300,- Kč paní R.Š.  
 

17.3 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 směnit pozemkovou parcelu č. 1129 v k.ú. Bystřice nad Úhlavou – 
ostatní plocha o výměře 49 m2 za část parcely č. st. 44/1 v k.ú. Bystřice nad 
Úhlavou – zastavěná plocha a nádvoří dle geometrického zaměření, které bude 
na náklady žadatele p. Ing. J. N. Směna proběhne bez nároků na finanční 
uspořádání. 
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17.4 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 část pozemkové parcely č. 1913/8 v k.ú. Nýrsko – ostatní 
plocha, po geometrickém zaměření na náklady žadatelů manželů J. a P. D. a za 
cenu 300,- Kč/1 m2. 

 
18.   Zastupitelstvo Města Nýrska schvaluje dokument „Priority města Nýrska 

2012 -   2020.” 
 

 
 
Nýrsko dne 25. 02. 2019 

 
 
 
 
 

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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