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 Zápis 
z 5. veřejného zasedání Zastupitelstva města Nýrska konaného dne 23. 09. 2019 

 v 16. 00 hodin ve společenském sále Městské knihovny v Nýrsku. 
 
Přítomni: členové ZM dle presenční listiny 
Omluveni: pan Stránský 
 
Pan starosta přivítal zastupitele města a přítomné občany, zahájil 5. 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 (12 pro: 0 proti: 0 zdrželo se) 
 
pan Kolář, ověřovatel zápisu ze 4. veřejného zasedání členů ZM, konaného            
dne 24. 06. 2019, konstatoval, že zápis odpovídá průběhu jednání a že nebyly 
shledány nedostatky. Zápis doporučil ke schválení. Hlasování řídil pan starosta. 
Zápis schválilo (12:0:0) 
 
Do návrhové komise pro přípravu usnesení byli navrženi a schváleni s výsledkem 
(10:0:2): 

pan Kolář, pan Vítovec 
 
Za ověřovatele zápisu z dnešního zasedání byli navrženi a schváleni s výsledkem 
(10:0:2): 

Bc. Hladíková, Ing. Irlbeková 
 
Zapisovatelkou byla navržena a zvolena slečna Klára Jandová (12:0:0) 
 
Pan starosta předložil návrh programu dnešního jednání: 
 
1. Zahájení 
2. Kontrola usnesení z předchozích zasedání 
3. Projednání úpravy pravidel pro pořizování změn ÚP Nýrsko 
4. Nařízení města Nýrska o stanovení maximálních cen hřbitovních služeb 
5. Předložení závěrečných účtů DSO za rok 2018 
6. Projednání prodeje a nákupu pozemků a nemovitostí 
7. Projednání a schválení ,,Plánu rozvoje sportu“ 
8. Projednání rozpočtového opatření 
9. Různé- projednání „Zadání změny č. ÚP Nýrsko“ 
10. Diskuze 
11. 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) 
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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 24. 06. 2019. Všechna usnesení z minulých zasedání jsou 
v pořádku.  
ZM bere zprávu na vědomí 
 
Ad/3  
Bc. Hladíková seznámila zastupitele s materiálem „Pravidla Zastupitelstva města 
Nýrska pro pořizování změn Územního plánu Nýrsko.“  
Zastupitelstvo města Nýrska schválilo na svém veřejném zasedání dne 25. 6. 2012 
Pravidla Zastupitelstva města Nýrska pro pořizování změn Územního plánu Nýrsko. 
V předkládané změně těchto pravidel dochází k úpravě termínů pro schválení 
pořízení změny Územního plánu. Vzhledem k časové a organizační náročnosti 
průběhu pořízení změny územního plánu je doba schválení pořízení další změny 
nově stanovena nejpozději 5 let od schválení změny předchozí. Další změnu navrhl 
pan starosta v čl. V odst. 5 v následujícím znění: Do 14 dnů od podpisu smlouvy 
s navrhovatelem osloví město Nýrsko zhotovitele Návrhu změny ÚP (jedná nevždy o 
zpracovatele ÚP). 
Pan starosta vyzval členy návrhové komise k předložení návrhu na usnesení 
k tomuto bodu. Pan Vítovec přednesl návrh na usnesení.  
Usnesení  5/34/2019                      
(12-0-0)  
 
 
Ad/4  
Paní Bechyňová seznámila zastupitele s materiálem „Projednání Nařízení města 
Nýrska č. 1/2019.“  
V současné době je v platnosti nařízení města Nýrska č. 2/2010 ze dne 15. 9. 2010 o 
stanovení maximálních cen hřbitovních služeb. Konkrétní ceny za nájem a služby 
jsou stanoveny přílohou č. 1 uvedeného nařízení, která má platnost od 1. 1. 2013. 
Nyní je ve fázi dokončovacích prací nově vybudované kolumbárium na místním 
hřbitově. 
Z tohoto důvodu dochází k vydání nového nařízení města Nýrska ohledně stanovení 
maximálních cen hřbitovních služeb, tak aby byla stanovena cena nájmu a služeb i 
za kolumbárium. Zároveň během cca 10 let došlo k nárůstu nákladů na údržbu 
hřbitovů a proto dochází i k navýšení cen za služby u stávajících hrobových míst 
jednohroby a dětské hroby, tak aby péče o hřbitovy mohla být i nadále prováděna ke 
spokojenosti pozůstalých. 
Platnost ceníku bude od nabití účinnosti tohoto nařízení a vztahuje se pro nově 
uzavírané smlouvy.  
Nařízení č.2/2010 ze dne 15. 9. 2010 bude novým nařízením zrušeno (nahrazeno). 
Pro stávající uzavřené smlouvy platí ceny dle uzavřených smluv, tj. dle nařízení č. 
2/2010 a přílohy ze dne 1. 1. 2013. Všechny stávající smlouvy jsou uzavřeny na 
dobu určitou do 31. 12. 2022. Po tomto datu budou nové smlouvy uzavírány již podle 
nově platného nařízení č. 1/2019. 
Konkrétní znění nařízení – viz příloha tohoto materiálu. 
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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 Kolář 
přednesl návrh na usnesení.  
Usnesení  5/35/2019                      
(12-0-0) 
  
 
Ad/5 
Ing. Irlbeková seznámila zastupitele s materiálem „Projednání závěrečného účtu 
DSO Údolí po Ostrým za rok 2018.“ 
Podle §39 zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 
ve znění pozdějších změn a doplňků, předkládá předseda DSO závěrečný účet DSO 
zastupitelům členských obcí po jeho schválení v orgánu DSO. Zároveň s ním se 
předkládá zpráva o výsledcích hospodaření za hodnocený rok. Dne 28.6.2019 
schválilo Shromáždění starostů DSO roční účetní závěrku v rozsahu předepsaném 
účetními předpisy a ve verzi podléhající přezkoumání sdružení auditorem. Ekonomka 
DSO seznámila přítomné s výsledkem za loňský rok. Svazek hospodařil s kladným 
hospodářským výsledkem tj. ziskem ve výši 293 826 Kč. Příjmy a výdaje DSO v 
plném členění podle rozpočtové skladby jsou uvedeny ve výkazu o plnění rozpočtu 
za rok 2018. 
Součástí jednání DSO bylo i projednání „Zprávy nezávislého auditora o výsledku 
přezkoumání hospodaření´´, kterou zpracoval auditor Ing. Vičar. Předseda DSO 
upozornil zejména na pasáž: 
ZÁVĚR ZPRÁVY O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ  
A. VYJÁDŘENÍ K SOULADU HOSPODAŘENÍ S HLEDISKY PŘEZKOUMÁNÍ 
HOSPODAŘENÍ  
Na základě námi provedeného přezkoumání hospodaření sdružení obcí Údolí pod 
Ostrým 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 citovaného 
zákona. Toto ustanovení vyžaduje, abychom ve své 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 sdružení obcí Údolí pod Ostrým za rok 2018 jsme 
nezjistili chyby a nedostatky.  
C. Upozornění na případná rizika 
Není případné. 
V závěru jednání DSO předložil předseda návrh Závěrečného účtu za rok 2018 v toto 
znění: Projednání závěrečného účtu za rok 2018 se uzavírá vyjádřením souhlasu 
plného počtu hlasů (3) s celoročním hospodařením, a to bez výhrad. 
K předloženému materiálu neměl nikdo ze ZM připomínky.  
Usnesení 5/36./1/2019     
ZM bere zprávu na vědomí  

 
Ing. Rubáš seznámil zastupitele s materiálem „Předložení Závěrečného účtu 
Dobrovolného svazku obcí Úhlava za rok 2018.“ 
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Závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí Úhlava byl projednán na shromáždění 
starostů dne 24. 6. 2019. Ze závěrečného účtu DSO Úhlava vyplývá, že hospodaření 
za rok 2018 skončilo schodkem. Důvodem jsou výdaje na dva dotační projekty 
v rámci programu přeshraniční spolupráce, na které jsou přislíbené dotace 
z Dispozičního fondu. Schodek byl krytý přebytkem z minulých let.  Příjmy za rok 
2018 celkem po konsolidaci činily 50.000,- Kč, výdaje 128.924,05 Kč. Zůstatek na 
účtu k 31. 12. 2018 byl 123.795,22 Kč.  Auditor Ing. David Vičar provedl přezkoumání 
hospodaření DSO Úhlava za rok 2018. Zpráva o výsledcích přezkoumání konstatuje: 
„Na základě námi provedeného přezkoumání hospodaření DSO Úhlava 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. Při přezkoumání 
hospodaření DSO  Úhlava za rok 2018 jsme nezjistili žádné chyby a nedostatky.“  
K předloženému materiálu neměl nikdo ze ZM připomínky.  
Usnesení 5/36./2/2019     
ZM bere zprávu na vědomí  

 
Ad/6 
Paní Koreňová seznámila zastupitele s materiálem „Projednávání nákupu a prodeje 
pozemků.“ 

1) Město Nýrsko obdrželo nabídku od společnosti České dráhy a.s. na koupi 
nemovitostí pro výstavbu přestupního terminálu v železniční stanici Nýrsko a 
to parcely č. st. 660 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 270 m2, jehož 
součástí je budova bez čp, pozemkové parcely č. 1918/7  - ostatní plocha o 
výměře 3782 m2, pozemkové parcely č. 1918/8 – ostatní plocha o výměře 777 
m2 a pozemkové parcely č. 2805 – ostatní plocha o výměře 307 m2, vše v k.ú. 
Nýrsko. Navrhovaná kupní cena uvedených nemovitostí ze strany Českých 
drah a.s. je 2.871.500,- Kč včetně DPH dle znaleckého posudku č. 1883-
53/2019 vypracovaného znalcem p. Zdeňkem Durchanem, Vejprnická 770/8, 
318 00 Plzeň.  

 
a) Kupní cena ve výši 2.871.500,- Kč se skládá z částky 220.000,- Kč za 

parcelu č. st. 600 včetně budovy bez čp, z částky 2.150.000,- za 
pozemkovou parcelu č. 1918/7, pozemkovou parcelu č. 1918/8 a 
pozemkovou parcelu č. 2805, z částky 451.500,- Kč jako DPH za pozemky 
dotčené stavbou přestupního terminálu a z částku 50.000,- Kč za náklady 
Českých drah a.s. spojených s prodejem (geometrický plán, znalecký 
posudek, kolek na vklad apod).   
 

b) Město Nýrsko souhlasí se zřízením věcného břemene na zřizování a 
provozování podzemního komunikačního vedení veřejného osvětlení na 
pozemkové parcele č. 1918/8 a pozemkové parcele č. 2805 obojí v k.ú. 
Nýrsko, včetně přístupu na pozemkovou parcelu č. 1918/7 v k.ú. Nýrsko, 
obojí v rozsahu vymezeném v geometrickém plánu č. 1579-154/2017 
zpracované vyhotovitelem Azimut CZ s.r.o ve prospěch Správy 
železničních dopravních cest s.o. 

Pan Svejkovský se dotazoval, zda oprava Nádražní ulice bude součástí akce? 
Ing. Rubáš informuje, že Nádražní ulice bude opravena v příštím roce. 
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K předloženému materiálu neměl nikdo další ze ZM připomínky. Pan starosta vyzval 
členy návrhové komise k předložení návrhu na usnesení k tomuto bodu.  Pan Kolář a 
pan Vítovec přednesli návrh na usnesení.  
Usnesení  5/37./1/2019  
  (12-0-0)   
Usnesení  5/37./2/2019  
  (12-0-0) 
 
Ad/7 
Ing. Jandová seznámila zastupitele s materiálem „Plán rozvoje sportu města Nýrska.“ 
Podle § 6 odst. 2 zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, a článku II. odst. 6 
zákona č. 230/2016 Sb., kterým se mění zákon o podpoře sportu, jsou všechny obce 
povinny pro své území zpracovat plán rozvoje sportu. Plán rozvoje sportu města 
Nýrska mapuje současný stav sportovních zařízení, obsahuje popis sportovních 
organizací působících ve městě, vymezuje základní potřeby v oblasti sportu, oblasti 
podpory sportu z rozpočtu města Nýrska, priority pro projekty zaměřené na podporu 
sportu ve městě. Tento plán bude sloužit jako základní dokument při žádostech o 
finanční dotace v oblasti sportu. 
Bc. Hladíková informovala o cílech, které byly stanoveny na základě plánu rozvoje 
sportu. Na koupališti vybudovat zavlažovací systém a rozšířit herní prvky. V areálu 
fotbalového hřiště začít s rekonstrukcí tribuny. U ledové plochy vybudovat pro 
návštěvníky toalety a do budoucna řešit omezení provozu kvůli nepříznivému počasí, 
jednou z variant je pořízení plexiskel. Dále je cílem vyměnit na ubytovně zbývající 
nábytek za nový a do budoucna investovat do nových vstupních dveří. Z 
dotazníkového šetření je zřejmé, že občané ve městě postrádají víceúčelové hřiště a 
také dětské hřiště. Dalším cílem je zavedení sportovní komise, podporovat tradiční 
sportovní akce a vytvořit ucelený přehled sportovních činností a sportovních zařízení 
ve městě. 
Pan starosta vyzval členy návrhové komise k předložení návrhu na usnesení 
k tomuto bodu.  Pan Kolář přednesl návrh na usnesení.  
Usnesení  5/38/2019  
   (12-0-0)  

 
Ad/8 
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. Po posledním provedeném RO č. 3/2019 
jsou celkové příjmy ve výši 120.271.427,-- Kč, celkové výdaje ve výši 124.166.112,-- 
Kč, financování ve výši -16.122.280,-- Kč.  
Během tohoto roku došlo ke změně plánovaných příjmů i výdajů, a také k nutným 
přesunům rozpočtových prostředků. Proto navrhujeme schválení změny rozpočtu     
č. 4/2019 tak, jak je uvedeno v příloze tohoto materiálu. Upravený rozpočet k  23. 9. 
2019 je navržen v této výši: celkové příjmy ve výši 121.023.920,-- Kč,-- Kč, celkové 
výdaje ve výši  128.170.900,-- Kč, financování je  -14.233.280,-- Kč. Schodek 
rozpočtu je kryt přebytkem z předchozích let. 
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Konkrétní 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, 
přijatá dotace na digitální povodňový plán. Dále jsou navýšeny daňové příjmy dle 
průběžného plnění k 31. 8. 2019 a zároveň jsou poníženy kapitálové příjmy města. 
U výdajů se jedná zejména o navýšení výdajů na odpady, navýšení příspěvku 
technickým službám, navýšení výdajů na daně a navýšení rozpočtu na opravy.  
 
Po výše uvedených změnách rozpočtu je předpoklad zůstatků účtu k 31. 12. 2019 ve 
výši 18.134.480,-- 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, zejména části běžných výdajů, podal podrobné vysvětlení 
pan starosta, který následně vyzval členy návrhové komise k předložení návrhu na 
usnesení k tomuto bodu. Pan Vítovec přednesl návrh na usnesení.  
Usnesení  5/39/2019  
    (12-0-0)  

 
Ad/9 
Bc. Hladíková seznámila zastupitele s materiálem „Změna č. 4 ÚP Nýrsko.“ 
Zastupitelstvo města Nýrska podle § 44, písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, rozhodlo dne 17. 12. 2018 usnesením 7.1/2018 o pořízení změny č. 4 ÚP 
Nýrsko. MěÚ Klatovy, odbor výstavby a územního plánování zpracoval podle 
ustanovení § 47, odst. 1 stavebního zákona návrh zadání změny č. 4 ÚP Nýrsko a 
zajistil jeho vystavení k veřejnému nahlédnutí po dobu 30 dnů. Na základě 
uplatněných požadavků a podnětů pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem 
návrh zadání upravil a předkládá Zastupitelstvu města Nýrska ke schválení. 
Předmětem návrhu změny č. 4 jsou následující lokality: 
Lokalita 1 – p.p.č. 2526 v k.ú. Nýrsko 
Současné využití: OP – plochy zemědělské výroby – orná půda 
Navrhované využití:      O – plochy bydlení všeobecně obytné (záměr výstavby RD) 
Vyhodnocení: lokalita vymezena na III. třídě ochrany ZPF, v návrhu 

zdůvodnit nezbytnost záboru zemědělského půdního fondu 
ve vztahu ke stávajícím nevyužitým zastavitelným plochám, 
lokalita v návrhu ponechána 

  
Lokalita 2 – p.p.č. 365/6 a 365/11 v k.ú. Bystřice nad Úhlavou  
Současné využití: L – louky a pastviny 
Navrhované využití: O – plochy bydlení všeobecně obytné 
Vyhodnocení:                 lokalita vymezena na II. třídě ochrany ZPF, zpracovatel 

doporučuje lokalitu vyloučit, z důvodu okolní těsné zástavby 
rodinnými domy navrhuji lokalitu ponechat k dalšímu 
projednání 

  
Lokalita 3 – p.p.č. 2728 v k.ú. Nýrsko 
Současné využití: OP – plochy zemědělské výroby – orná půda 
Navrhované využití:      O – plochy bydlení všeobecně obytné 
Vyhodnocení: lokalita vymezena na I. třídě ochrany ZPF, zpracovatel 

doporučuje lokalitu vyloučit, z důvodu sousední zástavby 
navrhuji lokalitu ponechat k dalšímu projednání 
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Lokalita 5 – p.p.č. 305/4, 305/5, 314/2, 314/1, 320/3, 315/1, 325/2, 320/1, 320/2, 
325/1  v k.ú. Nýrsko 
Současné využití: ZO – zahrádkové osady 
Navrhované využití: O – plochy bydlení všeobecně obytné 
Vyhodnocení: lokalita vymezena na III. třídě ochrany ZPF, v návrhu 

zdůvodnit nezbytnost záboru zemědělského půdního fondu 
ve vztahu ke stávajícím nevyužitým zastavitelným plochám, 
lokalita v návrhu ponechána 

  
Lokalita 6 – p.p.č. 238/10 v k.ú. Nýrsko 
Současné využití: ZO – zahrádkové osady 
Navrhované využití: O – plochy bydlení všeobecně obytné 
Vyhodnocení: Část pozemku se nachází v II. třída ochrany ZPF (plocha 

bude vymezena mimo II třídu ochrany ZPF), lokalita 
v návrhu ponechána 

  
Lokalita 7 – p.p.č. 2464, 2465 a 953/18 v k.ú. Nýrsko 
Současné využití: O – plochy bydlení všeobecně obytné 
Navrhované využití: SMO – plochy smíšené obytné 
Vyhodnocení: jedná se o změnu funkce využití zastavitelné plochy, lokalita 

v návrhu ponechána 
  
Lokalita 8 – p.p.č. 1701/71, 1701/72, 1701/73, 1701/74, 1701/75, 1701/76, 
1701/77, 1701/78, 1718/1, 2560 v k.ú. Nýrsko 
Současné využití: IZ – izolační zeleň, ZO – zahrádkové osady 
Navrhované využití: VS – plochy výroby a skladování 
Vyhodnocení: lokalita vymezena na II. třídě ochrany ZPF, zpracovatel 

doporučuje vyloučit, navrhuji z důvodu veřejného zájmu 
lokalitu v návrhu ponechat k dalšímu projednání 

  
Lokalita 9 – p.p.č. 216/5 v k.ú. Nýrsko 
Současné využití: O – plochy bydlení všeobecně obytné 
Navrhované využití: ZMK – zeleň městská a krajinná 
Vyhodnocení:                jedná se o změnu funkce využití zastavěné plochy, lokalita 

v návrhu ponechána 
 
K předloženému materiálu neměl nikdo ze ZM připomínky. Pan starosta vyzval členy 
návrhové komise k předložení návrhu na usnesení k tomuto bodu. Pan Kolář a pan 
Vítovec přednesli návrh na usnesení.  

Usnesení  5/40./1/2019  
  (10-1-1)  
Usnesení  5/40./2/2019  
  (9-3-0) 
Usnesení  5/40./3/2019  
  (11-0-1) 
Usnesení  5/40./4/2019  
  (12-0-0) 
Usnesení  5/40./5/2019  
  (11-0-1) 
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Usnesení  5/40./6/2019  
  (12-0-0) 
Usnesení  5/40./7/2019  
  (10-0-2) 
Usnesení  5/40./8/2019  
  (11-0-1) 
 
Ad/10 
Diskuze  
 Pan starosta informoval o vybudování nových stavebních parcel za fotbalovým 

hřištěm. Záměrem je vybudovat 25-30 stavebních parcel, které se začnou od 
poloviny příštího roku  síťovat a do poloviny roku 2021 min. 18 parcel bude 
zasíťováno, postupně se bude dosíťovávat zbytek parcel. 

 Pan starosta informoval o rekonstrukci Žižkovy ulice, která bude probíhat v 
příštím roce. Do rekonstukce bude zahrnuta i nová přeložka elektriky a 
vodovod. Rekonstrukce bude rozdělena na 2 etapy a celkový náklad bude 
okolo 15 mil. Kč. 

 Pan starosta informoval o celkové opravě vstupu do Kulturního domu, která 
začne po pouti 14. 10. V příštím roce bude probíhat oprava jeviště a instalací 
na jevišti. Všechny kroky jsou konzultovány s paní Karlovskou, která je u 
všech jednání. 

 
Ad/11 
Závěr zasedání. Pan starosta poděkoval přítomným za účast a veřejné zasedání 
ukončil /17.30 h/. 
 
 
Nýrsko dne 23. 09. 2019 
 
 
Zapsala: Klára Jandová                      
 
 
                                                                                          Ing. Miloslav R u b á š   v.r. 
                                                                                             starosta města Nýrska 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zápis byl ověřen dne 24. 09. 2019 
 
Ověřovatelé zápisu………………………………………. 
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Usnesení z 5. veřejného zasedání Zastupitelstva města Nýrska konaného           
dne 23. 09. 2019 v 16. 00 hodin 

ve společenském sále Městské knihovny v Nýrsku. 
 

34. Zastupitelstvo města Nýrska schvaluje změnu „Pravidel Zastupitelstva města 
Nýrsko pro pořizování změn Územního plánu Nýrsko“. 
 
35. Zastupitelstvo města Nýrska rozhodlo vydat v souladu s ustanovením § 4a odst. 
1 zákona 265/1991 ve znění pozdějších změn a doplňků, ve spojení s výměrem 
ministerstva finanční č. 01/2010 a podle ustanovení § 11 a §102 odst. 2 písm. d) a 
odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších změn a doplňků, 
nařízení města Nýrska č. 1/2019 o stanovení maximálních cen hřbitovních služeb. 
 
36. 1. Zastupitelstvo města Nýrska bere na vědomí Závěrečný účet DSO Údolí pod 
Ostrým za rok 2018. 
 
36. 2. Zastupitelstvo města Nýrska bere na vědomí Závěrečný účet DSO Úhlava za 
rok 2018. 
 
37. 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 koupit parcelu č. st. 660 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 270 m2 
včetně budovy bez čp za cenu 220.000,- Kč, koupit pozemkovou parcelu č. 1918/7 
– ostatní plocha o výměře 3782 m2, pozemkovou parcelu č. 1918/8 – ostatní plocha 
o výměře 777 m2 a pozemkovou parcelu o výměře 2805 – ostatní plocha o výměře 
307 m2 za cenu 2.150.000,- Kč. Daň z přidané hodnoty za pozemky dotčené 
stavbou přestupního terminálu činí 451.000,- Kč a náklady Českých drah a.s. s 
prodejem činí 50.000,- Kč. Celková kupní cena činí 2.871.500,- Kč včetně DPH. 
 
37. 2. Zastupitelstvo města vydává souhlas se zřízením věcného břemene na 
zřizování a provozování podzemního komunikačního vedení veřejného osvětlení na 
pozemkové parcele č. 1918/8 a pozemkové parcele č. 2805 obojí v k.ú. Nýrsko, 
včetně přístupu na pozemkovou parcelu č. 1918/7 v k.ú. Nýrsko, obojí v rozsahu 
vymezeném v geometrickém plánu č. 1579-154/2017 zpracované vyhotovitelem 
Azimut CZ s. r. o. ve prospěch Správy železničních dopravních cest s.o. 
 
38. Zastupitelstvo města Nýrska schvaluje „Plán rozvoje sportu města Nýrska“. 
 
39. Na základě doporučení finančního výboru schvaluje Zastupitelstvo města 
Nýrska dle § 84 odst. 2., písm. b) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 
pozdějších změn a doplňků, změnu rozpočtu č. 4/2019 k 23. 9. 2019, příjmy ve výši 
121.023.920,-- Kč a výdaje ve výši 128.170.900,-- Kč, financování činí -
14.233.280,-- Kč. 
 
40. Zastupitelstvo města Nýrska dle § 44, písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., zákon o 
územním plánování a stavebním řádu schvaluje lokalitu č. 1, č. 2, č. 3, č. 5, č. 6, č. 
7, č. 8 a č. 9 dle Zadání změny č. 4 územního plánu Nýrsko. 

 
Nýrsko dne 23. 09. 2019 
 
Bc. Soňa  H l a d í k o v á v.r.         Ing. Miloslav R u b á š  v.r. 
   místostarostka                     starosta města  
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