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Zápis 
z 3. veřejného zasedání Zastupitelstva města Nýrska konaného dne 29. 04. 2019 

 v 16. 00 hodin ve společenském sále Městské knihovny v Nýrsku. 
 
Přítomni: členové ZM dle presenční listiny 
Omluveni: paní Bechyňová, Ing. Svejkovský 
 
Pan starosta přivítal zastupitele města a přítomné občany, zahájil 3. 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 Vítovec, ověřovatel zápisu z 2. veřejného zasedání členů ZM, konaného            
dne 15. 02. 2019, 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. Irlbeková, Ing. Jandová 
 
Za ověřovatele zápisu z dnešního zasedání byli navrženi a schváleni s výsledkem 
(9:0:2): 

Bc. Hladíková, Ing. Křížek 
 
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. Projednání změny rozpočtu – rozpočtové opatření 
4. Úprava střednědobého výhledu rozpočtu na období 2020 - 2024 
5. Projednání závěrečného účtu a účetní závěrky za rok 2018 a hospodaření 

příspěvkových organizací 
6. Určení auditora a smlouva o vykonání přezkoumání hospodaření města Nýrsko 

pro rok 2019 
7. Projednání poskytnutí dotací sportovním, kulturním a zájmovým organizacím 

města Nýrsko 
8. Projednání poskytnutí účelové dotace na dopravní obslužnost Plzeňskému kraji 
9. Projednání návrhu změny č. 3 ÚP Nýrsko 
10. Projednání návrhu změny č. 4 ÚP Nýrsko 
11. Dodatek zřizovací listiny ZUŠ Nýrsko 
12. Projednání nákupu a prodeje pozemků 
13. Různé 
14. Diskuze 
15. 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 minulého 
zasedání, konaného 25. 02. 2019. Všechna usnesení z minulých zasedání jsou 
v pořádku.  
ZM bere zprávu na vědomí 
 
Ad/3  
Ing. Křížek seznámil zastupitele s materiálem „Projednání změny rozpočtu města.“ 
Zastupitelstvo města Nýrska schválilo na veřejném zasedání dne 17.12.2018  
rozpočet na rok 2019, příjmy ve výši 114.993.010,-- Kč,  výdaje  ve výši 
116.518.760,-  Kč. Financování ve výši -16 233 280,-- Kč. 
Během tohoto roku došlo ke změně plánovaných 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 29.4.2019 je navržen 
v této výši: příjmy 117.086.675,-- Kč a výdaje  120.981.360,-- Kč, financování je  -
16.233.280,-- Kč.  Podrobnější údaje o změnách rozpočtu jsou uvedeny v příloze 
k tomuto materiálu. Na straně příjmů se jedná zejména o navýšení příjmů z dotací na 
pečovatelskou službu, dotace na komunikaci Hodousice, dotace na slavnosti města, 
navýšení rozpočtu příspěvku na státní správu a převod peněz z FRB. Na straně 
výdajů se jedná zejména o navýšení výdajů na opravy a investice, navýšení výdajů 
na městskou policii a převod FRB. 
Na příjmové stránce je uveden skutečný zůstatek účtů z roku 2018, který vychází ze 
závěrečného účtu za rok 2018. 
Po výše uvedených změnách rozpočtu je předpoklad zůstatků účtu k 31.12.2019 ve 
výši 19.386,78 tis. 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 vyzval členy 
návrhové komise k předložení návrhu na usnesení k tomuto bodu. Ing. Jandová 
přednesla návrh na usnesení.  
Usnesení  3/19/2019                      
(11-0-0)  
 
Ad/4  
Slečna Holá seznámila zastupitele s materiálem „Úprava střednědobého výhledu 
rozpočtu na období 2020 – 2024.“ 
§ 2 zákona číslo 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů stanoví, 
že „Finanční hospodaření územních samosprávních celků se řídí jejich ročním 
rozpočtem a střednědobým výhledem rozpočtu“. Střednědobý výhled rozpočtu je 
střednědobý finanční plán, který slouží pro plánování rozvoje města. Je zpracován 
jako přehledný dokument, obsahující na základě všech dostupných informací vývoj 
příjmů a výdajů, včetně smluvně podložených investičních akcí a dluhové služby.  
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V přiloženém dokumentu jsou uvedeny skutečnosti příjmů a výdajů v letech 2015-
2018 a schválený rozpočet na rok 2019.  
Výhled na roky 2020 -2024 je plánován s obezřetností dle skutečnosti předchozích 
let a dle předpokladu celkového hospodářského vývoje. 
Daňové příjmy a nedaňové jsou ponechány na úrovni rozpočtu roku 2019. Kapitálové 
příjmy jsou stanoveny s vysokou obezřetností a nepřepokládají rozsáhlý prodej 
majetku města. Přijaté transfery (dotace) – zde jsou v předpokládané výši uvedeny 
příspěvky na výkon státní správy a převod hospodářského výsledku z bytového 
hospodářství. Dále jsou zde uvedeny předpokládané přijaté dotace na plánované 
investiční akce. Zároveň je u těchto „dotačních“ akcích počítáno v investičních 
výdajích. V případě, že město dotace na tyto akce nezíská, nebudou se akce 
realizovat, tzn. budou i nižší investiční výdaje. 
Celkové investice města jsou predikovány na základě plánu investic a v pozdějších 
letech je předpoklad investičních výdajů, který vychází z potřeb dlouhodobě 
realizovaných záměrů města. 
Poslední úprava rozpočtového výhledu na období 2019-2023 byla schválena 
zastupitelstvem města Nýrska dne 12.2.2018. Jelikož od té doby došlo k mnoha 
změnám, předkládáme úpravu rozpočtového výhledu na období  2020-2024. Tato 
úprava byla projednána finančním výborem, který ji doporučil ke 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. Ing. Irlbeková 
přednesla návrh na usnesení.  
Usnesení  3/20/2019                      
(11-0-0)   
 
Ad/5 
Ing. Křížek seznámil zastupitele s materiálem „Projednání závěrečného účtu a účetní 
závěrky za rok 2018 a hospodaření příspěvkových organizací.“ 
Město Nýrsko v roce 2018 hospodařilo podle rozpočtu, který byl schválen 
zastupitelstvem města dne 11. 12. 2017. V průběhu roku byly prováděny změny 
rozpočtu deseti rozpočtovými opatřeními, které do rozpočtu zapojovaly nové, 
rozpočtem nezachycené příjmy a výdaje, nebo docházelo k přesunům mezi oddíly a 
paragrafy.  
Dle § 43 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších změn a doplňků, 
projedná zastupitelstvo města do 30.6. následujícího roku závěrečný účet města 
spolu se zprávou o výsledcích přezkoumání hospodaření města za uplynulý 
kalendářní rok. 
Ze závěrečného účtu města vyplývá, že celkové příjmy města po konsolidaci činily 
v roce 2018  135.205.863,94 Kč a celkové výdaje po konsolidaci činily 
157.343.147,88 Kč. Financování města bylo: 38.938.887,13  Kč, počáteční stav roku 
2018 byl 22.713.162,95 Kč.   Zůstatek roku 2018 je 39.514.738,92 Kč. Přehled 
příjmů a výdajů viz příloha č. 1.   
 
Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům, krajů, obcí, státním 
fondům, Národnímu fondu a jiným rozpočtům a k hospodaření dalších osob 
 
Přijaté dotace do rozpočtu města za rok 2018 činily celkem 18.227,69 tis. Kč. Rozpis 
přijatých dotací a jejich čerpání v průběhu roku 2018 je v tabulce viz níže. 
Neinvestiční dotace byly řádně vyúčtovány a vyčerpány do konce roku 2018. 
Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 58.454,91 Kč (vratka senátní a komunální  
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volby) byla vrácena 1.2.2019, nedoplatek ve výši 4.977,57 Kč na prezidentské volby 
byl přijat dne 25.2.2019 v rámci finančního vypořádání. 
 
Přijaté dotace (v tis. Kč): 
 

položka Účel dotace 
přijatá 
dotace  

vyčerpaná 
dotace 

Vypořádání, 
vyúčtování 

4112 neinvestiční dotace-státní správa 5 482,00 5 482,00 bez vyúčtování 

4111 neinvestiční dotace - volby zast. 285,00 226,55 
Finančně 
vypořádáno 

4111 neinvestiční dotace volby prezident 135,18 135,18 
Finančně 
vypořádáno 

4116 
neinv. dot. Průtok. ZŠ Šk., ZŠ Kom. 
ZUŠ 1 447,36 1 447,36 

Vyúčtování 
v 2019 školami 

4122 neinvestiční dot. Pečovatelky 1 311,70 1 311,70 vyúčtováno 
4122 neinvestiční dot. Pečovatelky II 149,04 149,04 vyúčtováno 
4122 neinv. Dot. IC - mapy 12,00 12,00 vyúčtováno 
4122 neinv. Dot. MK Hodousice 300,00 300,00 vyúčtováno 
4116 neinvestiční dot. Soc. práce 42,72 42,72 vyúčtováno 
4116 neinvestiční dot. Hasiči Ný 33,15 33,15 vyúčtováno 

4116 neinv. Dotace lesy 124,50 124,50 
Bez podmínky 
vyúčtování 

4122 neinvestiční dot. Pohádkové čtení 5,00 5,00 vyúčtováno 
4122 nenivestiční dot. Vybavení SDH Ný 22,27 22,27 vyúčtováno 

4122 neinv. dot. Oplocenky - lesy 76,93 76,93 
Bez podmínky 
vyúčtování 

4122 neinv. Dotace Hrneček 10,00 10,00 vyúčtováno 

4216 investiční dot. - rybníky 1 132,00 1 132,00 
Vyúčtováno 
v 1/2019 

4216 investiční dot. - hasičárna 6 355,06 6 355,06 vyúčtováno 

4216 investiční dot. - povodňový plán 372,68 372,68 

Záloha, bude 
vyúčtováno v 
2019 

4216 investiční dot. - štěpkovač 931,10 931,10 vyúčtováno 
 
 
 
Tvorba a použití fondů ( v tis. Kč) 
 
Fond  stav k 1.1. tvorba použití stav k 31.12 
sociální fond 11,79 390,02 350,79 51,02 
fond rozvoje 
bydlení 217,92 192,8 0,97 409,75 
 
Tvorba a čerpání účelových fondů města probíhaly v souladu se zásadami a 
směrnicemi města Nýrsko. 
 
Součástí závěrečného účtu města Nýrsko za rok 2018 je zpráva auditora o 
přezkoumání hospodaření města za rok 2018 dle zákona č. 420/2004 Sb. 
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Přezkoumání za rok 2018 provedla firma Ing. David Vičar, auditor, č. oprávnění 2390. 
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018 konstatuje:  
 
ZÁVĚR ZPRÁVY O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ 
 
A. VYJÁDŘENÍ K SOULADU HOSPODAŘENÍ S HLEDISKY PŘEZKOUMÁNÍ 
HOSPODAŘENÍ       
Na základě námi provedeného přezkoumání hospodaření ÚSC Město Nýrsko jsme 
nezjistili žádnou skutečnost, která by nás vedla k přesvědčení, že 
přezkoumávané hospodaření není ve všech významných (materiálních) 
ohledech v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření uvedenými v bodě III. této 
zprávy. 
 
B. VYJÁDŘENÍ OHLEDNĚ CHYB A NEDOSTATKŮ 
Zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných 
celků  a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů, stanoví, abychom 
ve zprávě uvedli závěr podle ustanovení § 10 odst. 2 písm. d) a odst. 3 tohoto 
zákona. Toto ustanovení vyžaduje, abychom ve zprávě o výsledku přezkoumání 
hospodaření uvedli, zda při přezkoumání hospodaření byly zjištěny chyby a 
nedostatky a v čem případně spočívaly, a to bez ohledu na jejich významnost 
(materialitu) a jejich vztah k hospodaření ÚSC jako celku. 
 
Při přezkoumání hospodaření ÚSC Nýrsko za rok 2018 jsme nezjistili žádné 
chyby a nedostatky. 
Stanovisko ÚSC k návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření nebylo 
vyhotoveno. 
 
C. UPOZORNĚNÍ NA PŘÍPADNÁ RIZIKA 
Není případné. 
 
D. PODÍL POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ NA ROZPOČTU A PODÍL 
ZASTAVENÉHO MAJETKU NA CELKOVÉM MAJETKU 
 

Ukazatel řádek  tis. Kč % 
Dlouhodobé pohledávky a 289 x 
z toho pohledávky vztahující se k násl. roku b 0 x 
Krátkodobé pohledávky c 9.179 x 
Dlouhodobé závazky d 83.501 x 
z toho vztahující se k násl. roku e 13.690 x 
Krátkodobé závazky f 4.778 x 
Rozpočet (příjmy celkem po konsolidaci) g 135.206 x 
Zisk (jen) po zdanění z pos. Činnosti h 3.779 x 
Podíl pohledávek na rozpočtu (b+c)/(g+h)x100 i x 6,60 
Podíl závazků na rozpočtu (e+f)/(g+h)x100 j x 13,29 
Zastavený majetek (brutto) k 0 x 
Majetek celkem (A.stálá aktiva brutto) l 1.182.669 x 
Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku 
(k/lx100) m x 0 
průměr příjmů za poslední čtyři roky  n 115.600 x 
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Celková výše dluhu o 83.084 x 
Poměr dluhu na průměru příjmů za posl. 4 rozp. 
roky (o/nx100) p x 71,87 
Komentář: 
a) účty 462, 464, 466, 469 
c) účty 311 až 313, 315 až 317, 335 až 337, 342 až 344, 346,348,361,363,365,367, 
377 netto 
d) účty 451 až 453, 456, 457, 459 
f) účty 281 až 289, 321,322,325 až 333, 336,337,342 až 345, 
347,349,362,363,366,368,378 
k,l) stálá aktiva, brutto 
n) z výkazu Fin 2-12 : příjmy po konsolidaci celkem - skutečnost 
o) účty 281 až 289, 322,326,362,451, 452, 453, 456, 457 
 
Zjistili jsme, že dluh územního celku překročil 60% průměru jeho příjmů za 
poslední 4 rozpočtové roky (viz. Výpočet) a USC tak má za povinnost přijmout 
opratření dle zákona o rozpočtové odpovědnoti. 
 
Překročení dluhu u města Nýrska činí 71,87% průměru jeho příjmů za poslední 4 
rozpočtové roky, v takovém případě má město povinnost snížit dluh v následujícím 
rozpočtovém roce nejméně o 5% rozdílu mezi výší svého dluhu a 60% průměru 
svých příjmů za poslední 4 rozpočtované roky. 
V konkrétních číslech je celkový dluh překročen o 13.724 tis. Kč a zákonná povinnost 
min. 5% snížení dluhu v roce 2019 činí 686,2 tis. Kč. Město v roce 2019 má 
plánované splátky úvěrů ve výši 12.233,28 tis. Kč, tato částka je i součástí 
schváleného rozpočtu. Tzn. zákonná podmínka bude splněna, skutečná splátka 
úvěrů v roce 2019 bude ve výši 89% z rozdílu mezi výší svého dluhu a 60% průměru 
svých příjmů za poslední 4 rozpočtované roky. 
 
 
Účetní závěrka města za rok 2018 
Hospodařením města za rok 2018 byl vykázaný hospodářský výsledek z hlavní 
činnosti ve výši 26.148.442,89 Kč. Výsledek hospodaření z hospodářské činnosti – 
bytové hospodářství za rok 2018 činil 3.779.344,56 Kč.  Hospodářskou činnost 
města na základě komisionářské smlouvy obstarávají pro město Nýrsko Technické 
služby města Nýrska.  Celkový vykázaný výsledek hospodaření města Nýrska za rok 
2018 činil 29.927.787,45 Kč 
 
Hospodaření příspěvkových organizací města Nýrska za rok 2018 
Základní škola Nýrsko, Školní ul.   
- za rok 2018 škola vykázala celkový výsledek hospodaření ve výši 202.525,98 Kč. 
Návrh rozdělení hospodářského výsledku je 179.477,01 Kč převod do rezervního 
fondu a 23.048,97 Kč do fondu odměn.  
 
Základní škola a Mateřská škola Nýrsko, Komenského ul. 
- za rok 2018 škola vykázala celkový výsledek hospodaření ve výši 146.439,74 Kč. 
Návrh rozdělení hospodářského výsledku je 146.439,74 Kč převod do rezervního 
fondu.  
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Základní umělecká škola Nýrsko 
- za rok 2018 škola vykázala celkový výsledek hospodaření ve výši 20.051,37 Kč. 
Návrh rozdělení hospodářského výsledku je 5.051,37 Kč převod do rezervního fondu 
a 15.000,-- Kč do fondu odměn.  
 
Technické služby města Nýrska 
- organizace vykázala za rok 2018 celkový výsledek hospodaření ve výši 288.540,97 
Kč. Návrh použití výsledku hospodaření za rok 2018 v celkové výši 288.540,97 Kč je 
na úhradu ztráty z předchozích období. 
 
K předloženému materiálu neměl nikdo ze ZM připomínky. Pan starosta vyzval členy 
návrhové komise k předložení návrhu na usnesení k tomuto bodu. Ing. Irlbeková a 
Ing. Jandová přednesly návrh na usnesení.  
Usnesení 3/21./1/2019     
(11-0-0)   

Usnesení 3/21./2/2019     
(11-0-0)  

Usnesení 3/21./3/2019     
(11-0-0)  

Usnesení 3/21./4/2019     
(11-0-0)  

Usnesení 3/21./5/2019     
(10-0-1)  

Usnesení 3/21./6/2019     
(11-0-0)  

Usnesení 3/21./7/2019     
(11-0-0)  

 
Ad/6 
Pan Šťasta seznámil zastupitele s materiálem „Určení auditora a smlouva o vykonání 
přezkoumání hospodaření města Nýrsko pro rok 2019.“ 
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 prováděl přezkoumání 
hospodaření města za roky 2017, 2018. S ohledem na dlouhodobou a dobrou 
spolupráci navrhujeme na základně doporučení finančního výboru uzavřít smlouvu o 
přezkoumání hospodaření města i za rok 2019 s Ing. Davidem Vičarem. 
Zákon č. 93/2009 Sb., o auditorech, platný od 1.4.2009 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. Ing. Irlbeková 
přednesla návrh na usnesení.  
Usnesení  3/22/2019  
  (11-0-0) 
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Ad/7 
Mgr. Pavlík seznámil zastupitele s materiálem „Projednání poskytnutí dotací 
sportovním, kulturním a zájmovým organizacím města Nýrsko.“ 
Město Nýrsko zveřejnilo na rok 2019 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 25.3.2019. Do uvedeného termínu bylo doručeno 
celkem 11 žádostí v oblasti sportu a 9 žádosti v oblasti kulturní a zájmové činnosti. 
Dále bylo doručeno 6 individuálních žádostí jednotlivců na reprezentaci města, ty 
však byly posouzeny mimo program.  
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 
8.4.2019 rozhodnutím č. 47 a 48.   
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: 
 
FK Okula Nýrsko, z.s. IČ: 48351814 – na provozní činnost oddílu FK Okula Nýrsko, 
na provoz pronájem zařízení a materiální vybavení.  
Celková požadovaná částka 530.000,- Kč. 
Komise po posouzení žádosti doporučuje dotaci ve výši 400.000,- Kč. 
 
Rugby Šumava Nýrsko z.s., IČ: 06124810 – na nákup sportovního vybavení, nájem 
sportovišť, náklady spojené s účastí na turnajích, vzdělávání trenérů. 
Celková požadovaná částka 140.000,- Kč. 
Komise po posouzení žádosti doporučuje dotaci ve výši 95.000,- Kč. 
 
Muzeum Královského hvozdu v Nýrsku, z.s., IČ: 70830631 – na výdaje spojené 
plánovanými výstavami v období 12/2018 – 11 /2019, na činnost muzea (tvorba 
webových stránek, digitalizace sbírky). 
Celková  požadovaná částka 109.490,-  Kč. 
Komise po posouzení žádosti doporučuje dotaci ve výši 75.000,- Kč.  
 
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Nýrsko, IČ: 64390144 – 
provozní výdaje moštárny, vybavení moštárny, výměna vchodových dveří. 
Celková požadovaná částka 80.000,- Kč. 
Komise po posouzení žádosti doporučuje dotaci ve výši 70.000,- Kč. 
 
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 
Celková požadovaná částka 120.000,- Kč 
Komise po posouzení žádosti doporučuje dotaci ve výši 90.000,- Kč. 
 
V roce 2019 byly rozděleny programové dotace v následující výši (včetně dotací 
navržených ke schválení zastupitelstvu): 
Programové dotace 
Celkem dotace podpora sportu                                          688.000,- Kč 
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Celkem dotace podpora kulturní a zájmová činnost          411.000,- Kč 
Celkem                                                                           1.099 .000,-- Kč      
       
Individuální dotace jednotlivci – reprezentace města 
Celkem                                                   49.000,- Kč 
  
Nové žádosti o dotace podané v průběhu roku 2019 budou posuzovány a 
schvalovány jako individuální dotace z rozpočtu města.     
 
K předloženému materiálu neměl nikdo ze ZM připomínky. Pan starosta vyzval členy 
návrhové komise k předložení návrhu na usnesení k tomuto bodu. Ing. Irlbeková a 
Ing. Jandová přednesly návrh na usnesení.  
Usnesení  3/23./1/2019  
  (11-0-0)   
Usnesení  3/23./2/2019  
  (11-0-0) 
Usnesení  3/23./3/2019  
  (11-0-0) 
Usnesení  3/23./4/2019  
  (11-0-0) 
Usnesení  3/23./5/2019  
  (11-0-0) 
Usnesení  3/23./6/2019  
  ZM bere zprávu na vědomí 
 
 
Ad/8 
Pan Kolář seznámil zastupitele 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 2019, 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 172.550,-- Kč. Tato částka je již obsažena ve schváleném rozpočtu města 
Nýrsko na rok 2019. 
Poskytnutí dotace bylo projednáno finančním výborem, který doporučuje schválení 
zastupitelstvu města. 
 
Pan starosta informoval, že za autobusovou dopravu je zodpovědná firma POVED, 
Plzeňský organizátor veřejné dopravy. 
Pan V. T. se dotazoval, na koho se má tedy obrátit, když potřebuje, aby školní 
autobus z Hodousic do Nýrska jezdil o 5-10 minut dříve, z důvodu, že děti nestíhají 
včas přijít do školy. 
Bc. Hladíková odpověděla, že o posunutí jízdního řádu školního autobusu už jedná. 
Čeká ještě na vyjádření některých z účastníků. 
 
K předloženému materiálu neměl nikdo další ze ZM připomínky. Pan starosta vyzval 
členy návrhové komise k předložení návrhu na usnesení k tomuto bodu. Ing. 
Jandová přednesla návrh na usnesení.  
Usnesení  3/24/2019 
(11-0-0)    
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Ad/9 
Bc. Hladíková seznámila zastupitele s materiálem „Projednání návrhu změny č. 3 ÚP 
Nýrsko.“ 
Na veřejném zasedání dne 23. 5. 2016 rozhodlo Zastupitelstvo města Nýrska dle 
§44, písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., zákon o územním plánování a stavebním řádu 
(dále jen „stavební zákon“) o pořízení změny č. 3 ÚP Nýrsko. Dne 10. 4. 2017 
rozhodlo zastupitelstvo o pořízení změny č. 4 ÚP Nýrsko.  Vzhledem k ekonomičnosti 
provedení změn byly žádosti sloučeny a všechny požadavky jsou řešeny komplexně 
„Změnou č. 3 ÚP Nýrsko“. 
Odbor výstavby a územního plánování Městského úřadu Klatovy, který pro město 
Nýrsko pořizuje územně plánovací dokumentaci (dále jen „pořizovatel“), zaslal návrh 
zadání změny dotčeným orgánům, sousedním obcím a krajskému úřadu a zajistil 
jeho vystavení k veřejnému nahlédnutí po dobu 30 dnů. Vystavení návrhu zadání 
bylo oznámeno veřejnou vyhláškou, která byla vyvěšena 9. 1. 2019 a sejmuta 11. 2. 
2019. V uvedené lhůtě mohl každý uplatnit své připomínky a požadavky na obsah 
změny územního plánu. Na základě vyhodnocení projednání bylo nutno návrh 
zadání změny č. 3 ÚP Nýrsko upravit. Pořizovatel ve spolupráci s určeným 
zastupitelem, v souladu s § 47 odst. 4 stavebního zákona, předkládá zastupitelstvu 
města návrh zadání změny č. 3 ke schválení. 
 
Na poradě starosty, která se konala 8. dubna 2019, byli zastupitelé seznámeni 
s následujícím návrhem: 
 
Lokalita 3.1 – část p.p.č.1539 v k.ú. Hodousice 
Současné využití:  OP – plochy zemědělské výroby – orná půda 
Navrhované využití:    O – plochy bydlení všeobecně  
Vyhodnocení: lokalita vymezena z větší části na půdě IV. třídy ochrany, jen 
severozápadní část zasahuje do půdy II. třídy ochrany bez možnosti zástavby = 
nesouhlas KÚPK ZPF, zdůvodnit nezbytnost záboru ZPF (vymezení nové 
zastavitelné plochy), lokalita v návrhu ponechána, v textové části bude řádně 
odůvodněno  
 
Lokalita 3.2 – p.p.č. 2735 a 2432 v k.ú. Nýrsko 
Současné využití: NY/O/5 – zastavitelná plocha rozvojová určená pro zástavbu 
rodinným domem 
Navrhované využití:  NY/O/5 – plochy bydlení všeobecně obytné, záměr výstavby 
dvou RD 
Vyhodnocení: změna počtu RD bez připomínek = návrh bez úprav 
 
Lokalita 3.3 – část p.p.č. 92/4 a 867 v k.ú. Bystřice nad Úhlavou 
Současné využití: L – louky a pastviny 
Navrhované využití: O – plochy bydlení všeobecné obytné (záměr výstavby 
doplňkové stavby ke stávajícímu RD čp. 79 na st.p.č. 96), pozemky navazují na 
zastavěné území O – plochy bydlení všeobecné obytné 
Vyhodnocení: lokalita vymezena na půdě II. třídy ochrany = nesouhlas KÚPK 
ZPF = lokalita z návrhu vyloučena 
 
Lokalita 3.4 – p.p.č. 593/2 a 593/3 v k.ú. Nýrsko 
Současné využití: ZV – plochy zemědělské výroby – orná půda 
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Navrhované využití: O – plochy všeobecně obytné (záměr výstavby RD); zájmové 
pozemky navazují na zastavěné území VS – plochy výroby a skladování ve 
vlastnictví a užívání žadatele 
Vyhodnocení: změna funkčního využití plochy ze ZV na O bez připomínek, lokalita 
vymezena na půdě III. třídy ochrany = návrh bez úprav 
 
Lokalita 3.5 –  jedná se o plochu na území bývalých drůbežářských závodů v Lesní 
čtvrti        (st. č. 360, 575, 806, 807, 941, 943, 944, 945, 946, 1159, 1160/1, 1161, 
1450 a p.p.č. 1024/6, 1024/23, 1024/24, 1024/25, 1024/26, 1024/27, 1024/28, 
1024/77, 1024/79, 1060/1, 1062/6, 1062/7, 1929/5, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 
2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2693, 2727, 2728 v k.ú. Nýrsko) 
Současné využití: ZV – zemědělská výroba + plocha územní rezervy NY/R-O/1 
Navrhované využití: O – plochy bydlení všeobecně obytné 
Návrh: lokalitu z návrhu zadání změny č. 3 ÚP vyloučit  
 
Lokalita 3.6 – jedná se o plochu na území bývalých drůbežářských závodů nad 
silnicí směrem ke Skelné Huti, pozemky jsou ve vlastnictví města Nýrska 
(st. p.č. 734, 735, 809, 810, 811, 938, 939, 940 a p.p.č. 916/2, 916/3, 916/5, 916/6, 
916/7, 930/10, 930/11, 930/12, 930/13, 1929/1, 2429, 2430, 2433, 2685 v k.ú. 
Nýrsko) 
Současné využití:  ZV – zemědělská výroba 
Navrhované využití:   SMO – plochy smíšené obytné 
Návrh: lokalitu z návrhu zadání změny č. 3 ÚP vyloučit z důvodu 
nevyčerpaných ploch územních rezerv 
 
Lokalita 3.7 -  st. p.č.942, a p.p.č 2420, 2424, 2425 v k.ú. Nýrsko 
Současné využití  ZV – zemědělská výroba 
Navrhované využití: LS – plochy lesní 
Návrh: vyloučit st.p.č. 942 z plochy lesa 
 
K předloženému materiálu neměl nikdo ze ZM připomínky. Pan starosta vyzval členy 
návrhové komise k předložení návrhu na usnesení k tomuto bodu. Ing. Irlbeková 
přednesla návrh na usnesení.  
Usnesení  3/25./1/2019 
  (11-0-0)  
Usnesení  3/25./2/2019 
  (11-0-0)  
 
 
Ad/10 
Bc. Hladíková seznámila zastupitele s materiálem „Projednání návrhu změny č. 4 ÚP 
Nýrsko.“ 
Na veřejném zasedání 17. 12. 2018 schválilo Zastupitelstvo města Nýrska změnu     
č. 4 ÚP Nýrsko. V souladu s pravidly zastupitelstva města pro pořizování změn 
územního plánu předkládám žádosti, které mohou být, po projednání zastupitelstvem 
města, zařazeny do změny č. 4 ÚP Nýrsko.  
1)  
Žadatel: Dobler Invest s.r.o., Klatovská 627, 340 22 Nýrsko 
p.p.č. 1701/71, 1701/72, 1701/73, 1701/74, 1701/75, 1701/76, 1701/77, 1701/78, 
1718/1, 2560 vše v k.ú. Nýrsko 
Současné využití:  IZ – izolační zeleň, ZO zahrádkové osady 
Navrhované využití:    VS – výroba a skladování (rozšíření výroby) 
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2)  
Žadatel: Město Nýrsko, Náměstí 122, 340 22 Nýrsko 
p.p.č. 2465, 953/18, 2464 v k.ú. Nýrsko 
Současné využití: O – plochy všeobecně obytné, plochy rezervy NY/O/11 
Navrhované využití:   SMO – smíšené obytné (možnost výstavby garáží dílen apod.) 
 
Pan V. T.  se dotazoval, ohledně projednání návrhu změny č. 4 ÚP Nýrsko, bod 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), který se projednával na veřejném zasedání ZM dne 17. 
12.2018. 
Dále se dotazoval, zda zastupitelé uvažují o vybudování průmyslové zóny v 
Hodousicích? 
Jako občan žijící v Hodousicích má obavy, že z důvodu vybudování průmyslové zóny 
se v Hodousicích zvýší doprava nákladních automobilů.  
Pan starosta doplnil, že zastupitelé pouze odsouhlasili změnu zemědělské výroby na 
průmyslovou, teď se čeká na vyjádření dalších orgánu. Město určitě nemá zájem 
vybudovat průmyslovou zónu v obci Hodousice. 
 
K předloženému materiálu neměl nikdo další ze ZM připomínky. Pan starosta vyzval 
členy návrhové komise k předložení návrhu na usnesení k tomuto bodu. Ing. 
Jandová přednesla návrh na usnesení.  
Usnesení  3/26/2019 
(11-0-0) 
 
 
Ad/11 
Ing. Stránský seznámil zastupitele s materiálem „Dodatek zřizovací listiny ZUŠ 
Nýrsko.“ 
Na veřejném zasedání dne 3. 1. 2007 schválilo Zastupitelstvo města Nýrska 
zřizovací listinu Základní umělecké školy Nýrsko. Na minulém veřejném zasedání 
dne 25. 2. 2019 souhlasilo Zastupitelstvo města Nýrska s udělením čestného názvu 
místní základní umělecké škole, z tohoto důvodu je potřeba schválit dodatek 
zřizovací listiny Základní umělecké školy Hanuše Steina. 
 
Pan Kolář poděkoval Bc. Soně Hladíkové a celému týmu, který spolupracoval na 
akci, která se konala dne 27. 04. 2019 – slavnostní přejmenování Základní umělecké 
školy v Nýrsku a vystoupení operního zpěváka Metropolitní opery v New Yorku 
Javiera Arrey. 
Bc. Hladíková předala poděkování od celé rodiny Steinů. Dále se k poděkování 
připojuje Ministerstvo zahraničních věcí ČR a Chilské Velvyslanectví v ČR. 
 
K předloženému materiálu neměl nikdo ze ZM připomínky. Pan starosta vyzval členy 
návrhové komise k předložení návrhu na usnesení k tomuto bodu. Ing. Irlbeková 
přednesla návrh na usnesení.  
Usnesení  3/27/2019 
(11-0-0) 
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Ad/12 
Paní Koreňová seznámila zastupitele s materiálem „Projednání nákupu a prodeje 
pozemků.“ 
 

1) P. M F., bytem, 340 22 Nýrsko podal žádost o odkoupení části cca 120 m2 
pozemkové parcely č. 481/13 – ostatní plocha, o celkové výměře 225 m2 v k.ú. Stará 
Lhota. Důvodem koupě části pozemkové parcely je vybudování příjezdové cesty 
k rodinnému domu. Geometrické zaměření na náklady žadatele. 
Předběžný návrh: prodej pozemkové parcely za cenu dle směrnice č. 26/2015 a to 
za cenu 100,- Kč/m2, přesná cena bude stanovena po geometrickém zaměření. 
 

2) P. L. S., bytem 179, 340 22 Nýrsko podal žádost o povolení zřízení příjezdové cesty 
o délce cca 650 cm a šířce 550 cm na pozemkové parcele č. 145/1 v k.ú. Nýrsko, 
která je ve vlastnictví Města Nýrska. Jako odůvodnění žádosti poukazuje na 
současný výjezd, který je nevhodný, jelikož zde umístěné kontejnery brání výhledu 
do silnice a nepořádek z kontejnerů mu způsobil již několikrát škodu na vozidle a to 
např. prořezání pneumatik. 
Předběžný návrh: vybudování vjezdu na náklady žadatele, pozemková parcela 
zůstane nadále ve vlastnictví města. 
 

3) Ve věci odkoupení jednotky č. 161/7 v domě čp. 161 v Erbenově ulici v Nýrsku se 
nájemkyně paní W. vyjádřila tak, že nepožaduje náhradní bydlení od Města Nýrska, 
nájemní smlouva jí proto bude ukončena k 30.06.2019  a jednotka bude nabídnuta 
k prodeji.  Žádost o koupi uvedené jednotky podali dva zájemci. Cena za jednotku dle 
znaleckého posudku vypracovaného p. Ing. Vlčkem je stanovena ve výši 1.980.000,- 
Kč. 
Předběžný návrh:  prodat jednotku č. 161/7 v domě čp. 161  v Erbenově ulici 
v Nýrsku za minimální cenu ve výši  1.980.000,- Kč, která je stanovena dle 
znaleckého posudku. 
 

4) Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových dne 25.02.2019 vyhlásil výběrové 
řízení s aukcí na pozemkovou parcelu č. 94/4 – ostatní plocha, o výměře 2507 m2 
v k.ú. Bystřice nad Úhlavou. Uvedená pozemková parcela obklopuje ze tří stran 
stavební parcelu č. 125, na které je situován vodojem, který je ve vlastnictví Města 
Nýrska. Dále přes pozemkovou parcelu č. 94/4 vede veřejně přístupná nezpevněná 
cesta nejen k vodojemu, ale i ke kapli umístěné na sousední pozemkové parcele č. 
94/5  ve vlastnictví Města Nýrska. Vyhlášená minimální kupní cena za pozemkovou 
parcelu č. 94/4 v k.ú. Bystřice nad Úhlavou je  117.000,- Kč (tedy 46,67,- Kč/m2). 
Dne 18.04.2019 v 9.00h proběhla na adrese Úřad pro zastupování státu ve věcech 
majetkových, Odloučené pracoviště Klatovy, Randova 167/1, 339 01 Klatovy aukce, 
na které komise doporučila prodat pozemkovou parcelu do vlastnictví Města Nýrska 
za částku ve výši 117.000,- Kč  
Předběžný návrh: odsouhlasit koupi pozemkové parcely č. 94/4 v k.ú. Bystřice nad 
Úhlavou za částku 117.000,- Kč. 

 
5) V rámci projektu Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Starý Láz 

byla navržena změna katastrální hranice mezi k.ú. Starý Láz a k.ú. Petrovice nad 
Úhlavou. Dle snímku 1 bude nová katastrální hranice posunuta přibližně o 5 m na jih 



 14 
 

dle zaměření hrany silnice, nová katastrální hranice bude vedena po jižní straně 
potoka a přibližně po 530 m přechází nová katastrální hranice na severní hranu 
potoka, kterou kopíruje až k napojení na Petrovický potok. Dle snímku 2 a 3 od 
napojení nové katastrální hranice na Petrovický potok pokračuje nová katastrální 
hranice po levém břehu Petrovického potoka až k rozmezí tří katastrálních území, 
konkrétně k.ú. Starý Láz, k.ú. Petrovice nad Úhlavou a k.ú. Bystřice nad Úhlavou. 
V tomto místě se nová katastrální hranice napojuje na původní katastrální hranici. 
Výměra katastrálního území Petrovice nad Úhlavou bude o 6 m2 ponížena a výměra 
katastrálního území Starý Láz bude o 6 m2 navýšena. 
Předběžný návrh: souhlas s realizací pozemků dle návrhu. 
 

6) Město Nýrsko žádá  o směnu pozemků mezi městem Nýrskem a Lesy ČR, s.p. 
z důvodu ucelení vlastnictví pozemků: 
 
lesní pozemky ve vlastnictví města Nýrska: 
k.ú. Stará Lhota  – p.p.č. 412/5 – výměra 631 m2 

                            - p.p.č. 103/1 – výměra 15896 m2 

                            - p.p.č. 81/2 – výměra 471 m2 

  
Celková výměra  16998 m2 o úřední ceně ve výši  678.230,- Kč. 
 
lesní pozemky ve vlastnictví LČR :  
k.ú. Starý Láz - - p.p.č. 195/8 – výměra 877 m2 
             - p.p.č. 195/7 – výměra 530 m2 

                   - p.p.č. 195/11 – výměra 18 m2 
    - p.p.č. 195/13 – výměra 125 m2 
                         - p.p.č. 396 – výměra 3219 m2 
    - p.p.č. 458/7 – výměra 57 m2   
   - p.p.č. 458/8 – výměra 130 m2  

   - p.p.č. 157/5 – výměra 333 m2 
   - p.p.č. 157/6 – výměra 7357 m2 
   - p.p.č. 233 – výměra 997 m2     
   - p.p.č. 157/4 – výměra 1673 m2 
   - p.p.č. 225 – výměra 3328 m2 
                                - p.p.č. 224 – výměra 1358 m2  
   - p.p.č. 222 – výměra 1836 m2  

k.ú. Blata -            - p.p.č. 374/9 – výměra 7834 m2 
   - p.p.č. 374/8 – výměra 6390 m2 
   - p.p.č. 240/8 – výměra 61 m2 
k.ú. Stará Lhota  -    - p.p.č. 424/14 – výměra 1598 m2 
   - p.p.č.465/2 – výměra 147 m2 
 
Celková výměra 37868 m2 o úřední ceně ve výši 771.276,- Kč. 
  
Předpokládaný doplatek ze strany města Nýrska je cca 100.000,- Kč. 
 
7) Město Nýrsko má zájem oslovit fyzické osoby za účelem směny nebo nákupu 
lesních pozemků v k.ú. Blata, k.ú. Starý Láz, k.ú. Stará Lhota o celkové výměře cca 
86509 m2, v hodnotě cca 160.000,- Kč. Účelem směny nebo nákupu lesních 
pozemků je tzv. arondace (scelování) hranic lesa ve vlastnictví města. 
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8) Projednání smlouvy o smlouvě budoucí kupní mezi budoucím prodávajícím 
Městem Nýrskem a budoucími kupujícími manželi K. H. a P. H., oba bytem 24, 340 
22 Nýrsko. Budoucí prodávající vede s vlastníkem Českou republikou, zastoupenou 
subjektem s právem hospodařit Lesy České republiky s.p., jednání o směně 
pozemků, na jejímž základě by měl nabýt budoucí prodávající do svého vlastnictví 
pozemkové parcely č. 222 o výměře 1836 m2, č. 224 o výměře 1358 m2 a č. 225 o 
výměře 3328 m2, všechny v k.ú,. Starý Láz.  Kupní cena je sjednána na částku 
110.628,- Kč, která bude zaplacena převodem na účet prodávajícího do 10 dnů ode 
dne podpisu kupní smlouvy. Návrh na vklad společného vlastnického práva 
kupujících bude podán k příslušnému katastrálnímu úřadu poté, co bude připsána 
kupní cena na účet prodávajícího, Sjednaná kupní cena je cenou obvyklou v daném 
místě a čase dle odborného vyjádření znalce p. Ing. Švojgra.  
Předběžný návrh: schválit smlouvu o smlouvě budoucí kupní za sjednanou kupní 
cenu ve výši 110.628,- Kč. 
 
 
K předloženému materiálu neměl nikdo ze ZM připomínky. Pan starosta vyzval členy 
návrhové komise k předložení návrhu na usnesení k tomuto bodu. Ing. Irlbeková a 
Ing. Jandová přednesly návrh na usnesení.  
 
Usnesení  3/28./1/2019 
(11-0-0) 
Usnesení  3/28./2/2019 
Bere na vědomí 
Usnesení  3/28./3/2019 
(10-0-1) 
Usnesení  3/28./4/2019 
(11-0-0) 
Usnesení  3/28./5/2019 
(11-0-0) 
Usnesení  3/28./6/2019 
(11-0-0) 
Usnesení  3/28./7/2019 
(11-0-0) 
Usnesení  3/28./8/2019 
(11-0-0) 

 
 
 

Ad/13 
Různé – bez bodů k jednání 
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Ad/14 
Diskuze  
 
 Paní Heflerová předala poděkování za pana Romana Šlehofera, Městu Nýrsku 

za poskytnutí dotace Nohejbalovému týmu v Nýrsku. 
 Pan Vaňkát poděkoval za klub Alfa Městu Nýrsku za poskytnutí dotace. 
 Pan Kodera také poděkoval Městu Nýrsku za poskytnutí dotace, finanční 

částka bude použita na zaplacení pronájemu sportovišť Nýrsko. 
 Paní Koryťáková poděkovala Městu Nýrsku za poskytnutí dotace, která bude 

využita pro mažoretky, které se chystají na mistrovství do Chorvatska. 
 Pan Kalivoda poděkoval za poskytnutí dotace od Města Nýrska. 

 
 
Ad/15 
Závěr zasedání. Pan starosta poděkoval přítomným za účast a veřejné zasedání 
ukončil /17.46 h/. 
 
 
Nýrsko dne 29. 04. 2019 
 
 
Zapsala: Klára Jandová                      
 
 
                                                                                               Ing. Miloslav R u b á š 
                                                                                               starosta města Nýrska 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zápis byl ověřen dne 30.04.2019 
 
Ověřovatelé zápisu………………………………………. 
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Usnesení z 3. veřejného zasedání Zastupitelstva města Nýrska konaného           
dne 29. 04. 2019 v 16. 00 hodin 

ve společenském sále Městské knihovny v Nýrsku. 
 
19. Zastupitelstvo města Nýrska na základě 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 29.4.2019, příjmy ve výši 117.086.675,--  Kč a 
výdaje ve výši 120.981.360,-- Kč, financování činí – 16.233.280,-- Kč. 
 
20. Zastupitelstvo města Nýrska schvaluje dle § 84, odst. 2., písm. b) zákona číslo 
128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších změn a doplňků, úprava rozpočtového 
výhledu Města Nýrska na roky 2020-2024. 
 
21.1 Návrh na usnesení -  závěrečný účet 
Na základě projednání a doporučení finančního výboru schvaluje Zastupitelstvo 
města Nýrska v souladu s § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve 
znění pozdějších změn a doplňků, závěrečný účet města Nýrska za rok 2018 a 
vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením, a to bez výhrad. 
 
21.2 Návrh na usnesení k opatření dle zákona o rozpočtové odpovědnosti 
Na základě Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018, ve kterém je 
mj. uvedeno, že dluh územního celku překročil 60% průměru jeho příjmů za poslední 
4 rozpočtové roky Zastupitelstvo města Nýrska přijímá opatření dle § 17 odst. 2 
zákona č. 23/2017 Sb. o rozpočtové odpovědnosti a zavazuje se snížit v roce 2019 
svůj dluh nejméně o 5% z rozdílu mezi výši svého dluhu a 60% průměru svých příjmů 
za poslední 4 rozpočtované roky. 
 
21.3 Návrh na usnesení k účetní závěrce 
Na základě projednání a doporučení finančním výborem schvaluje Zastupitelstvo 
města Nýrska v souladu s § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve 
znění pozdějších změn a doplňků, účetní závěrku města Nýrska za rok 2018. 
Účetní závěrka byla přezkoumána nezávislým auditorem Ing. Davidem Vičarem 
s konstatováním, že nebyly zjištěny chyby a nedostatky. 
 
21.4 Zastupitelstvo města po projednání finančním výborem schvaluje účetní závěrku 
za rok 2018 příspěvkové organizace města - Základní škola Nýrsko, Školní ul. a 
rozdělení hospodářského výsledku takto: 
- celkový HV ve výši 202.525,98 Kč rozděluje ve výši 179.477,01 Kč do rezervního 
fondu a ve výši 23.048,97 Kč do fondu odměn. 
 
21.5 Zastupitelstvo města po projednání finančním výborem schvaluje účetní závěrku 
za rok 2018 příspěvkové organizace města - Základní škola a Mateřská škola 
Nýrsko, Komenského ul. a rozdělení hospodářského výsledku takto: 
- celkový HV ve výši 146.439,74 Kč rozděluje ve výši 146.439,74 Kč do rezervního 
fondu. 
 
21.6 Zastupitelstvo města po projednání finančním výborem schvaluje účetní závěrku 
za rok 2018 příspěvkové organizace města - Základní umělecká škola Nýrsko a 
rozdělení hospodářského výsledku takto: 
- celkový HV ve výši 20.051,37 Kč rozděluje ve výši  5.051,37 Kč do rezervního 
fondu a ve výši 15.000,-- Kč do fondu odměn. 
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21.7 Zastupitelstvo města po projednání finančním výborem schvaluje účetní závěrku 
za rok 2018 příspěvkové organizace města – Technické služby města Nýrska a 
vypořádání hospodářského výsledku takto: 
- celkový HV ve výši 288.540,97 Kč bude použit na úhradu ztráty z předchozích 
období.  
 
22. Zastupitelstvo města Nýrsko určuje dle § 17, odst. 1 zák. č. 93/2009 Sb., o 
auditorech, ve znění pozdějších doplňků, pro přezkoumání hospodaření města 
Nýrsko za rok 2019 auditora Ing. Davida Vičara, Pod Dubovkou 9, 301 00  Plzeň, č. 
oprávnění 2390. 
 
23.1 Zastupitelstvo města Nýrska rozhodlo dle § 85, písm. c) zákona č.   128/2000 
Sb., o obcích, ve znění pozdějších změn a doplňků, 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 400.000,-- Kč 
 
23.2 Rugby Šumava Nýrsko z.s., IČ: 06124810 – na nákup sportovního vybavení, 
nájem sportovišť, náklady spojené s účastí na turnajích, vzdělávání trenérů v celkové 
výši 95.000,-- Kč 
 
23.3 Muzeum Královského hvozdu v Nýrsku, z.s., IČ: 70830631 – na výdaje 
spojené plánovanými výstavami v období 12/2018 – 11 /2019, na činnost muzea 
(tvorba webových stránek, digitalizace sbírky) v celkové výši 75.000,-- Kč 
 
23.4 Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Nýrsko, IČ: 
64390144 – provozní výdaje moštárny, vybavení moštárny, výměna vchodových 
dveří v celkové výši 70.000,-- Kč 
 
23.5 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 90.000,-- Kč 

 
23.6 Zastupitelstvo města bere na vědomí rozhodnutí starosty o uzavření    smlouvy 
o poskytnutí následujících dotací:  
 
Oblast sportu:  
 
 Český kynologický svaz ZKO Nýrsko – 151, IČ:62630059, dotace ve výši 

20.000,-- Kč 
 Tenis klub Nýrsko, z.s., IČ: 26524236, dotace ve výši 27.000,-- Kč 
 HC 2009 Nýrsko z.s., IČ: 26567121, dotace ve výši 20.000,-- Kč 
 Tělovýchovná jednota Nýrsko, z.s., IČ: 64388697, dotace ve výši 35.000,-- Kč 
 SPORT TEAM NÝRSKO 2016, z.s., IČ:04914384, dotace ve výši 32.000,-- Kč 
 Pavel Doubek – za stolní tenis Nýrsko ,  dotace ve výši 9.000,-- Kč 
 Sdružení rodičů a přátel DDM Nýrsko, z.s.,IČ: 05673275, dotace ve výši 

25.000,-- Kč 
 Spartak kickbox Nýrsko, z.s., IČ: 06438628, dotace ve výši 20.000,-- Kč 
 Šlehofer Roman – oddíl nohejbalu Nýrsko, dotace ve výši 5.000,-- Kč 
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Oblast kultury a zájmových činností:  
 
 Marek Mašek, IČ: 66388350, Lesní divadlo, dotace ve výši 35.000,-- Kč 
 Český rybářský svaz, z.s. místní organizace Nýrsko, IČ: 43316701, dotace ve 

výši 45.000,-- Kč 
 Český svaz chovatelů z.s., základní organizace Nýrsko, IČ: 01913760, dotace 

ve výši 35.000,-- Kč 
 Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Nýrsko, IČ: 61785385, dotace ve 

výši 20.000,-- Kč 
 Autoklub Nýrsko v AČR, IČ: 48353850, dotace ve výši 20.000,-- Kč 
 Klub českých turistů Nýrsko, IČ: 22754873, dotace ve výši 21.000,-- Kč 
 
 
24. Zastupitelstvo města Nýrska rozhodlo dle § 85 písm. c) č. 128/2000 Sb., o 
obcích, ve znění pozdějších předpisů, poskytnout účelovou dotaci ve výši 172.550,-- 
Kč Plzeňskému kraji na zajištění dopravní obslužnosti na rok 2019 a pověřuje pana 
starostu podpisem smlouvy o poskytnutí účelové dotace. 
 
25.1 Zastupitelstvo města Nýrska dle §44, písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., zákon o 
územním plánování  a stavebním řádu: 
Schvaluje lokality 3.1, 3.2, 3.4 a 3.7 dle upraveného zadání změny č.3 ÚP Nýrsko 
z února 2019. 
 
25.2 Rozhodlo o vyloučení lokalit 3.3, 3.5 a 3.6 z dalšího projednávání změny č. 3 
ÚP Nýrsko. 
 
26. Zastupitelstvo města Nýrska rozhodlo na základě § 44 odst. d) zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších změn a doplňků, o zařazení návrhů žadatelů Dobler Invest, s.r.o. a města 
Nýrska do změny č. 4 ÚP Nýrsko. 
 
27. Zastupitelstvo města Nýrska schvaluje dle § 84 odst. 2 písm. d) zák. č. 182/2000 
Sb., o obcích (obecních zřízeních), ve znění pozdějších změn a doplňků, dodatek 
zřizovací listiny č. 2 Základní umělecké školy Hanuše Steina, příspěvková 
organizace, Čsl. Legií 373, 340 22 Nýrsko. 
 
28.1 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 část pozemkové parcely č. 481/13 – ostatní plocha  v k.ú. Stará Lhota po 
geometrickém zaměření, které bude na náklady žadatele p. F. 

 
28.2 Schválení vybudování vjezdu na náklady žadatele p. S., pozemková parcela 
zůstane nadále ve vlastnictví města. 
 
28.3 Prodat jednotku č. 161/7 v domě čp. 161  v Erbenově ulici v Nýrsku za 
minimální cenu ve výši  1.980.000,- Kč, která je stanovena dle znaleckého posudku  
Ing. Vlčka. 

 
28.4 Schválit koupi pozemkové parcely č. 94/4 v k.ú. Bystřice nad Úhlavou za částku 
117.000,- Kč. 
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28.5 Souhlas s navýšením katastrálního území Starý Láz o 6 m2 dle návrhu. 

 
28.6 Schválit směnu lesních pozemků ve vlastnictví Města Nýrska: 

k.ú. Stará Lhota  – p.p.č. 412/5 – výměra 631 m2 

   - p.p.č. 103/1 – výměra 15896 m2 

   - p.p.č. 81/2 – výměra 471 m2  

Celková výměra  16998 m2 o úřední ceně ve výši  678.230,- Kč. 
 
Za lesní pozemky ve vlastnictví LČR: 
k.ú. Starý Láz          - p.p.č. 195/8 – výměra 877 m2 
   - p.p.č. 195/7 – výměra 530 m2 

   - p.p.č. 195/11 – výměra 18 m2 
   - p.p.č. 195/13 – výměra 125 m2 
                        - p.p.č. 396 – výměra 3219 m2 
   - p.p.č. 458/7 – výměra 57 m2   
   - p.p.č. 458/8 – výměra 130 m2  

   - p.p.č. 157/5 – výměra 333 m2 
   - p.p.č. 157/6 – výměra 7357 m2 
   - p.p.č. 233 – výměra 997 m2     
   - p.p.č. 157/4 – výměra 1673 m2 
   - p.p.č. 225 – výměra 3328 m2 
                                - p.p.č. 224 – výměra 1358 m2  
   - p.p.č. 222 – výměra 1836 m2 

  
k.ú. Blata            - p.p.č. 374/9 – výměra 7834 m2 
   - p.p.č. 374/8 – výměra 6390 m2 
   - p.p.č. 240/8 – výměra 61 m2 
 
k.ú. Stará Lhota       - p.p.č. 424/14 – výměra 1598 m2 
   - p.p.č.465/2 – výměra 147 m2 
Celková výměra 37868 m2 o úřední ceně ve výši 771.276,- Kč, kdy předpokládaný 
doplatek ze strany města Nýrska je cca 100.000 ,- Kč. 
 
28.7 Schválit směnu nebo nákup lesních pozemků v k.ú. Blata, k.ú. Starý Láz, k.ú. 
Stará Lhota od fyzických osob o celkové výměře 86509 m2 v hodnotě cca 160.000,- 
Kč do vlastnictví města Nýrska. 
 
28.8 Schválit smlouvu o smlouvě budoucí kupní o směně pozemků, na jejímž 
základě by měl nabýt budoucí prodávající Město Nýrsko do svého vlastnictví 
pozemkové parcely č. 222 o výměře 1836 m², č. 224 o výměře 1358 m² a č. 225 o 
výměře 3328 m², všechny v k.ú., Starý Láz.  A kupujícími  manželi K. a P. H. za 
sjednanou kupní cenu 110.628,- Kč. 

  
Nýrsko dne 29. 04. 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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