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 Zápis 
z 6. veřejného zasedání Zastupitelstva města Nýrska konaného dne 16. 12. 2019 

 v 16. 00 hodin ve společenském sále Městské knihovny v Nýrsku. 
 
Přítomni: členové ZM dle presenční listiny 
Omluveni: Ing. Svejkovský, pan Kolář, sl. Holá 
 
Pan starosta přivítal zastupitele města a přítomné občany, zahájil 6. 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 (10 pro: 0 proti: 0 zdrželo se) 
 
Bc. Hladíková, ověřovatel zápisu z 5. veřejného zasedání členů ZM, konaného            
dne 23. 09. 2019, konstatovala, že zápis odpovídá průběhu jednání a že nebyly 
shledány nedostatky. Zápis doporučil ke schválení. Hlasování řídil pan starosta. 
Zápis schválilo (10:0:0) 
 
Do návrhové komise pro přípravu usnesení byli navrženi a schváleni s výsledkem 
(8:0:2): 

Bc. Hladíková, Ing. Křížek 
 
Za ověřovatele zápisu z dnešního zasedání byli navrženi a schváleni s výsledkem 
(8:0:2): 

Ing. Rubáš, pan Šťasta 
 
Zapisovatelkou byla navržena a zvolena slečna Klára Jandová (10:0:0) 
 
Pan starosta předložil návrh programu dnešního jednání: 
 
1. Zahájení 
2. Kontrola usnesení z předchozích zasedání 
3. Projednání a schválení rozpočtu na rok 2020 
4. Projednání ceny vodného a stočného na rok 2020 
5. Projednání ceny tepla na rok 2020 
6. Projednání změny organizačního řádu městského úřadu a zřizovací listiny 

MKS 
7. Projednání OZV č. 1/2019 – poplatek ze psů 
8. Projednání OZV č. 2/2019 – poplatek za užívání veřejného prostranství 
9. Projednání OZV č. 3/2019 - poplatek z pobytu 
10. Projednání OZV č. 4/2019 - poplatek za odpady 
11. Projednání OZV č. 5/2019 – pořádání technoparty 
12. Projednání OZV č. 6/2019 – změna OZV č. 1/2015 – systém shromažďování a 

odstraňování komunálních odpadů 
13. Projednání změny č. 2 územního plánu  
14. Projednání podání žádostí o dotace 
15. Projednání nákupu a prodeje pozemků 
16. Různé  
17. Diskuse 
18. 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 (10:0:0) 
 
Pan starosta pronesl prohlášení v souladu se zněním § 8 zákona č. 159/2006 Sb.,  
o střetu zájmů, ve znění pozdějších změn a doplňků. Pan starosta vyzval zastupitele 
města, aby se přihlásili k příp. prohlášení o střetu zájmů i během jednání.  
 
Ad/2  
Mgr. Pavlík přednesl zprávu kontrolního výboru o kontrole usnesení ZM z minulého 
zasedání, konaného 23. 09. 2019. Všechna usnesení z minulých zasedání jsou 
v pořádku.  
ZM bere zprávu na vědomí 
 
Ad/3  
Ing. Křížek seznámil zastupitele s materiálem „Schválení rozpočtu příjmů a výdajů 
Města Nýrska na rok 2020.“  
Předpokládaná výše daňových příjmů je  88.010.000,-- Kč. Oproti schválenému 
rozpočtu roku 2019 je navýšení o 4.990.000,-- Kč. Meziroční navýšení daňových 
příjmů je na základě vývoje skutečných daňových příjmů v roce 2019.  
Nedaňové příjmy jsou navýšeny o cca 3.400.000,-- Kč, celkem jsou rozpočtovány ve 
výši 14.350.040,-- Kč. Mezi významné nedaňové příjmy patří zejména příjmy z 
pronájmů (nájem teplárny, nájem vodovodní a kanalizační infrastruktury) a příjmy z 
prodeje dřeva. 
Kapitálové příjmy jsou rozpočtovány ve výši 11.000.000,-- Kč.  
Přijaté transfery (dotace) jsou rozpočtovány pouze ve výši předpokládaného 
příspěvku na státní správu a plánovaného převodu výsledku hospodaření z 
hospodářské činnosti města. V průběhu roku se tyto příjmy navyšují o přijaté dotace 
dle skutečně podepsaných smluv o poskytnutí dotace.  
Předpoklad výše přijatých dotací v návaznosti na realizované dotační investiční akce 
je ve výši cca 8.000.000,-- Kč. Aby byl rozpočet věrohodně sestaven, je částka ve 
výši předpokládané výše dotací plánovaná v kapitálových příjmech. V případě 
rozhodnutí o přidělení dotací budou prostředky převedeny z kapitálových příjmů do 
přijatých transferů.  
Běžné výdaje jsou rozpočtovány ve výši 80.229.000,-- Kč, čehož 6.000.000,-- Kč je 
plánováno na opravy, 1.330.000,-- Kč na poskytnuté dotace a 22.826.000,-- Kč na 
příspěvky zřízeným PO. 
Kapitálové výdaje jsou rozpočtovány v celkové výši 54.600.000,-- Kč. V případě 
investičních akcí s využitím dotace, je v kapitálových výdajích počítáno s celkovou 
výší investice bez zohlednění přijaté dotace.  
Plánované investice jsou zejména: dokončení rekonstrukce teplovodních rozvodů, 
napojení Hodousic na skupinový vodovod, další etapa rekonstrukce rybníků, II. etapa 
rekonstrukce kulturního domu, rekonstrukce komunikace Žižkova ul., zasíťování 
stavebních pozemků. Dále je počítáno 4.000.000,-- Kč na projektovou dokumentaci a 
900.000,-- Kč jako investiční příspěvek pro ZŠ Školní ul. na rekonstrukci 
vzduchotechniky ve školní jídelně. 
 
Celkový rozpočet je navržen s tím, že celkové příjmy činí 123.490.040,-- Kč   a 
celkové výdaje činí 134.829.000,-- Kč. Financování je ve výši  -11.581.056,-- Kč a je 
tvořeno splátkami dlouhodobých úvěrů. Rozdíl rozpočtu bude krytý přebytkem z 
předchozích let.  
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Vzhledem k tomu, že během roku dochází k upřesnění některých příjmů a výdajů, 
bude nutné provést v průběhu roku úpravu rozpočtu rozpočtovým opatřením. 
Navržený rozpočet na rok 2020 byl projednán finančním výborem, který jej doporučil 
zastupitelstvu ke schválení. 
K předloženému materiálu neměl nikdo ze ZM připomínky. Pan starosta vyzval členy 
návrhové komise k předložení návrhu na usnesení k tomuto bodu. Bc. Hladíková 
přednesla návrh na usnesení.  
Usnesení  6/41/2019                      
(10-0-0)  
 
Ad/4  
Pan Vítovec seznámil zastupitele s materiálem „Projednání ceny vodného a stočného 
na rok 2020.“  
Na základě ekonomického rozboru nákladů a výnosů z roku 2019 předložil správce 
vodovodní infrastruktury ČEVAK, a.s. České Budějovice návrh kalkulace vodného a 
stočného pro rok 2020 s touto úpravou. Důvodem nárůstu ceny je potřeba získat 
finančních rezervu na úpravy rozvodů vodovodního a kanalizačního řadu. 
 
 cena 2019 

 bez DPH 
cena 2019 
   s DPH 

návrh 2020 
   bez DPH 

s DPH 15 % 
do 30.4.2020 

s DPH 10% 
od 1.5.2020  

Vodné 21,20 Kč/m3   24,38 Kč/m3   23,08 Kč/m3   26,54 Kč/m3   25,39 Kč/m3   
Stočné 28,79 Kč/m3   33,11 Kč/m3   31,79 Kč/m3   36,56 Kč/m3   34,97 Kč/m3   
Celkem  49,99 Kč/m3   57,49 Kč/m3   54,87 Kč/m3   63,10 Kč/m3   60,36 Kč/m3   
Výše uvedené ceny jsou jednotné pro všechny odběratele.  
 
Pro obyvatele Staré Lhoty a Zelené Lhoty je provozovatelem kanalizace 
Dobrovolným svazkem obcí Údolí pod Ostrým stanovena cena stočného na základě 
podmínky poskytovatele dotace na rok 2020 ve výši 42,58 Kč/m3 v roce 2019 to bylo 

39,55 Kč/m3.  Jedná se tedy o nárůst o 7,66 %. 
Jako kompenzace výše stočného pro obyvatele Staré Lhoty a Zelené Lhoty je 
stanovena na rok 2020 ve výši 7,50 Kč/m3 a nemovitost. Žádost o uvedenou 
kompenzaci za daný rok je možné podat do konce kalendářního roku, ve kterém 
proběhlo vyúčtování za dané fakturační období. 
 
Dále předkládáme návrh na stanovení ceny předávané splaškové vody z přivaděčů 
DSO Údolí pod Ostrým a Skelná Huť – Chudenín.  
 cena 2019 

 bez DPH 
cena 2019 
  s DPH 

návrh 2020 
  bez DPH 

S DPH 15 % 
do 30.4.2020 

s DPH 10% 
od 1.5.2020 

Stočné 18,47 Kč/m3   21,24 Kč/m3     18,61 Kč/m3   21,40 Kč/m3   20,47 Kč/m3   
 
K předloženému materiálu neměl nikdo ze ZM připomínky. Pan starosta vyzval členy 
návrhové komise k předložení návrhu na usnesení k tomuto bodu. Ing. Křížek 
přednesl návrh na usnesení.  
Usnesení  6/42./1/2019                      
(10-0-0) 
Usnesení  6/42./2/2019                      
ZM bere zprávu na vědomí 
Usnesení  6/42./3/2019                      
(10-0-0) 
Usnesení  6/42./4/2019                      
(10-0-0) 
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Ad/5 
Paní Bechyňová seznámila zastupitele s materiálem „Projednání ceny tepla na rok 
2020.“ 
Nájemce centrálního zásobování teplem společnost Nýrská teplárna, s.r.o. Nýrsko 
předložil kalkulaci předpokládaných nákladů a výnosů při zajišťování služeb dodávky 
tepla v roce 2020. Na základě této kalkulace se cena tepelné energie pro rok 2020 
ze zdroje CZT Nýrská teplárna, s.r.o. mění na hodnotu 506,- Kč/GJ + sazba DPH 
stanovená zákonem. Jedná se o navýšení ceny proti roku 2019 o 4,5 %. Toto 
zvýšení se ale neprojeví na koncové ceně pro zákazníky. Dle nově platné 
legislativy dochází od 1. 1. 2020 ke změně sazby DPH pro teplo z 15% na 10%. 
Z tohoto důvodu zůstává stejná to ve výši 556,60 Kč/GJ včetně DPH. 
Ing. Kulichová pozvala všechny zájemce na den otevřených dveří do Nýrské 
teplárny, který se bude konat 25. 01. 2020. 
K předloženému materiálu neměl nikdo další ze ZM připomínky. Pan starosta vyzval 
členy návrhové komise k předložení návrhu na usnesení k tomuto bodu. Bc. 
Hladíková přednesla návrh na usnesení.  
Usnesení 6/43/2019     
ZM bere zprávu na vědomí  
 
Ad/6 
Bc. Hladíková seznámila zastupitele s materiálem „Projednání změny organizačního 
řádu městského úřadu a zřízení městského kulturního střediska.“ 
Ve znění § 84 odst. 2) písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecních 
zřízeních), ve znění pozdějších změn a doplňků, je v pravomoci zastupitelstva 
zřizovat a rušit příspěvkové organizace a organizační složky obce. Pro potřeby města 
Nýrska je nutné vytvořit organizaci, která bude zastřešovat služby občanům města 
v oblasti kulturní, informační, vzdělávací a společenské. Tato organizační složka 
vznikne sloučením městské knihovny a informačního centra. Pro zajištění všech 
nabízených služeb je zároveň potřeba navýšit počet zaměstnanců v této organizační 
složce na 5 o místo vedoucí této organizační složky. V souladu s § 26 zákona č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, o 
vzniku organizační složky vydává zřizovatel zřizovací listinu. 
Z tohoto důvodu předkládáme ke schválení: 

1) Návrh na zrušení zřizovací listiny Městské knihovny Nýrsko schválené 
usnesením zastupitelstva č. 171 včetně jejích dodatků. 

2) Zřízení organizační složky „Městské kulturní středisko Nýrsko“.  
3) Návrh na změnu počtu zaměstnanců organizační složky na 5 zaměstnanců. 

Počty zaměstnanců a jejich zařazení jsou stanoveny v organizačním 
schématu, který je součástí „Organizačního řádu pověřeného Městského 
úřadu v Nýrsku“. 

 
K předloženému materiálu měl připomínku pan starosta. Dle platného OŘ města 
Nýrska ve shodě se zákonem O obcích, zastupitelstvo města stanovuje počet 
zaměstnanců městského úřadu. Vyzval návrhovou komisi, aby na tuto skutečnost 
reagovala v návrhu na usnesení. Další dotaz vznesl pan Ing. Křížek k přítomné 
vedoucí nové organizační složky, kterou je paní Pešková Jana. Ta nastínila 
představu směřování organizace. Jedním z hlavních cílů bude oslovit ke spolupráci 
všechny pořadatele kulturních a společenských akcí ve městě. Následně vyzval pan 
starosta členy návrhové komise k předložení návrhu na usnesení k tomuto bodu.  
Ing. Křížek přednesl návrh na usnesení.  
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Usnesení  6/44./1/2019  
(10-0-0)   
Usnesení  6/44./2/2019  
(10-0-0) 
Usnesení  6/44./3/2019  
(10-0-0) 
 
Ad/7 
Pan Stránský seznámil zastupitele s materiálem „Projednání OZV č. 1/2019 – 
poplatek ze psů.“ 
15. října 2019 byla schválena novela zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích. 
Touto novelou dochází k výrazným změnám a je nutné stávající vyhlášky upravit tak, 
aby odpovídaly novému znění zákona o místních poplatcích. Doposud byly místní 
poplatky řešeny v rámci jedné vyhlášky č. 5/2010 o místních poplatcích. Nově budou 
jednotlivé poplatky upraveny v samostatných vyhláškách. Z tohoto důvodu 
předkládáme návrh nové obecně závazné vyhlášky, která se týká poplatku ze psů.  
 
Poplatníkem je vždy držitel psa s místem přihlášení nebo sídlem na území města 
Nýrska. 
Sazba poplatku za kalendářní rok činí za prvního psa Za každého dalšího 

psa téhož držitele 
a) základní sazba                                                           200,-Kč                  300,-Kč 
b) za psa chovaného v domě s pěti a více byty 700,-Kč 1.050,-Kč 
c) za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 

let 
120,-Kč 180,-Kč 

d) za psa chovaného v k.ú. Blata, Bystřice nad  
Úhlavou, Hodousice, Stará Lhota, Starý Láz, 
Zelená Lhota, jehož držitel je v této části obce 
přihlášený 

100,-Kč                  150,-Kč 

 
K předloženému materiálu neměl nikdo ze ZM připomínky. Informace doplnila paní 
Luďka Bechyňová. Pan starosta vyzval členy návrhové komise k předložení návrhu 
na usnesení k tomuto bodu. Bc. Hladíková přednesla návrh na usnesení.  
Usnesení  6/45/2019  
(10-0-0)  

Ad/8 
Pan Šťasta seznámil zastupitele s materiálem „Projednání OZV č. 2/2019 – poplatek 
za užívání veřejného prostranství.“ 
Předkládaná obecně závazná vyhláška se týká místních poplatků za užívání 
veřejného prostranství, které mohou obce stanovit v souladu ze zákonem č. 
565/1900 Sb. o místních poplatcích.  
 
Sazba poplatku činí za každý i započatý m2 a každý i započatý den: 
a)za umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb  -   50,-Kč 
b)za umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb ve dnech 
posvícení           - 100,-Kč  
c)za umístění restauračních stolků       -   10,- Kč 
d)za provádění výkopových prací a umístění stavebních zařízení   -     3,- Kč 
e)za umístění reklamních zařízení       -    10,- Kč 
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f)za umístění zařízení lunaparků a jiných obdobných atrakcí, cirkusů  -   2,-Kč 
i)za umístění skládek        -   3,-Kč                                                                  
k)za užívání veřejného prostranství pro reklamní akce       
                 - do 100 m2  - 20,- Kč 
                 - nad 100 m2  - 15,-Kč             
 
Obec stanovuje poplatek roční paušální částkou za každý i započatý m2: 
g)za umístění zařízení pro poskytování prodeje před vlastní provozovnou - 150,- Kč 
h)za umístění restauračních stolků před provozovnou     - 200,- Kč 
i)za umístění reklamního zařízení       - 500,- Kč 
 
K předloženému materiálu neměl nikdo ze ZM připomínky. Pan starosta vyzval členy 
návrhové komise k předložení návrhu na usnesení k tomuto bodu. Ing. Křížek 
přednesl návrh na usnesení.  
Usnesení  6/46/2019  
(10-0-0)  

Ad/9 
Pan Stránský seznámil zastupitele s materiálem „Projednání OZV č. 3/2019 – 
poplatek z pobytu.“ 
V souladu s § 14 zákona č. 565/1900 Sb. o místních poplatcích mohou obce stanovit 
místní poplatky z pobytu. Poplatek se týká osob, kteří pobývají u jednoho 
poskytovatele ubytování na území města za úplatu, nejvýše 60 po sobě jdoucích 
kalendářních dní. Plátcem poplatku je osoba, která za úplatu poskytuje ubytování. 
Tato osoba vybírá poplatek od osob, které nejsou ve městě přihlášené a předává jej 
na Městském úřadě v Nýrsku ve stanovených lhůtách. 
Sazba poplatku činí za každý započatý den pobytu, s výjimkou dne jeho počátku: 

a) 20,- Kč v roce 2020 
b) 25,- Kč od roku 2021.   

 
K předloženému materiálu neměl nikdo ze ZM připomínky. Pan starosta vyzval členy 
návrhové komise k předložení návrhu na usnesení k tomuto bodu. Bc. Hladíková 
přednesla návrh na usnesení.  
Usnesení  6/47/2019  
(10-0-0)  

Ad/10 
Ing. Křížek seznámil zastupitele s materiálem „Projednání změny obecně závazné 
vyhlášky o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.“ 
Město Nýrsko v souladu se zněním § 10b), odst. 5 zákona č. 565/1990 Sb., o 
místních poplatcích stanoví výši místního poplatku na základě součtu dvou složek: 

• částka podle § 10b, odst. 5, písm. a) zákona o místních poplatcích může činit 
až 250,- Kč za osobu a kalendářní rok, 

• částka podle § 10b, odst.5, písm. b) zákona o místních poplatcích může činit 
až 750,-Kč za osobu a kalendářní rok. Stanoví se podle skutečných nákladů 
obce z předchozího kalendářního roku (2018) za sběr a svoz netříděného 
komunálního odpadu.  

 
Návrh obecně závazné vyhlášky stanovuje v čl. 4 sazbu pro rok 2020 na základě 
následujícího výpočtu: 
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Sazbu poplatku tvoří: 
 
a) částka podle § 10b), odst. 5 písm. a) zákona č. 565/1990 Sb., o místních 
poplatcích, ve znění pozdějších změna a doplňků (až 250,- Kč za osobu a kalendářní 
rok): 
 
125,- Kč za osobu a kalendářní rok  
 
b) částka stanovená podle § 10b), odst. 5 písm. b) zákona č. 565/1990 Sb., o 
místních poplatcích, ve znění pozdějších změn a doplňků, na základě skutečných 
nákladů obce předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu 
(max. 750,-Kč na osobu a kalendářní rok): 
 
555,- Kč za osobu a kalendářní rok 
 
Výpočet: 
Tato částka je stanovena ze skutečných nákladů za sběr a svoz netříděného 
komunálního odpadu za rok 2018 (2.881.279,- Kč): 
počet fyzických osob:  4.969 
počet objektů:            221 
celkem:   5.190 
 
2 881 279,-Kč: 5 190 = 555,-Kč za osobu a kalendářní rok, maximum dle zákona činí 
750,-Kč za osobu a kalendářní rok. 
 
Výše místního poplatku:  125,-Kč + 555,-Kč = 680,-Kč 
 
 
K předloženému materiálu neměl ze ZM připomínky. Pan starosta vyzval členy 
návrhové komise k předložení návrhu na usnesení k tomuto bodu. Ing. Křížek 
přednesl návrh na usnesení.  
Usnesení  6/48/2019  
(10-0-0)  

 
Ad/11 
Bc. Hladíková seznámila zastupitele s materiálem „Schválení obecně závazné 
vyhlášky města Nýrska č. 5/2019 o stanovení podmínek pro pořádání a průběh akcí 
typu technoparty a o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v 
souvislosti s jejich konáním.“ 
Akce typu technoparty nepodléhají povolení či souhlasu orgánů veřejné správy a 
nelze je zakázat. Město má však možnost tyto akce regulovat podle § 10 písm. a), b), 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) prostřednictvím obecně závazné 
vyhlášky.  
V této vyhlášce jsou zejména vymezena prostranství, na kterých se akce může 
konat. Vyhláška dále stanovuje povinnosti pořadatelů i účastníků akce. Důvodem 
vydání této vyhlášky je ochrana obyvatel města Nýrska před negativními dopady 
hluku a narušováním veřejného pořádku. Návrh této vyhlášky vychází ze vzoru 
vydaného Ministerstvem vnitra České republiky.  
V krátké diskusi vystoupili Bc. Hladíková, Ing. Křížek a pan starosta. 
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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. Bc. 
Hladíková přednesla návrh na usnesení.  
Usnesení  6/49/2019  
(10-0-1)  

 
Ad/12 
Ing. Jandová seznámila zastupitele s materiálem „Projednání OZV č. 6/2019 – 
změna OZV č. 1/2015.“ 
14. 9. 2018 vyšla ve Sbírce zákonů novelizující vyhláška č. 210/2018 Sb., kterou se 
mění vyhláška o rozsahu a způsobu zajištění odděleného soustřeďování složek 
komunálních odpadů (č. 321/2014 Sb.). Tato novela zavádí obcím povinnost od 1. 1. 
2020 zajistit celoročně místo pro oddělené shromažďování jedlých olejů a tuků. Tato 
složka komunálního odpadu je shromažďována ve sběrném dvoře, ve Strážovské 
ulici.  
Dále současná OZV č. 1/2015 umožňuje obyvatelům města používat pro sběr 
komunálního odpadu sběrné nádoby o velikosti pouze 110 l a kontejnery o velikosti 1 
100 l. Předkládaná OZV č. 6/2019 reaguje na novou povinnost obcí a dále umožnuje 
obyvatelům města používat sběrné nádoby o velikosti také 120 l a 240 l s frekvencí 
vývozu 1x týdně nebo 1x za 14 dní dle počtu osob přihlášených k pobytu v dané 
nemovitosti. 
K předloženému materiálu neměl nikdo ze ZM připomínky. Pan starosta vyzval členy 
návrhové komise k předložení návrhu na usnesení k tomuto bodu. Ing. Křížek 
přednesl návrh na usnesení.  
Usnesení  6/50/2019  
(10-0-0)  

Ad/13 
Bc. Hladíková seznámila zastupitele s materiálem „Vydání změny č. 2 ÚP Nýrsko 
formou opatření obecné povahy.“ 
1) Na veřejném zasedání Zastupitelstva města Nýrska konaného dne 14. 12. 2011 

byl vydán Územní plán Nýrsko. Dne 25. 5. 2015 vydalo Zastupitelstvo města 
Nýrska změnu č. 1 ÚP Nýrsko a zároveň schválilo pořízení změny č. 2 ÚP 
Nýrsko. Návrh změny č. 2 ÚP Nýrsko je v souladu se Zásadami územního 
rozvoje Plzeňského kraje a platnou Politikou územního rozvoje ČR. Návrh byl 
vyhotoven dle schváleného zadání a v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). 

 
Předmětem změny č. 2 ÚP Nýrsko jsou dvě lokality: 
 
Lokalita 2.5 – p.p.č. 2468 v k.ú. Nýrsko  
Současné využití:      NY/O/7  - zastavitelná plocha rozvojová určená pro 
zástavbu RD 
Navrhované využití:  OB – plochy občanského vybavení obchodní 
 
Lokalita 2.6 – p.p.č. 25/1 v k.ú. Bystřice nad Úhlavou 
Současné využití:     L – louky a pastviny 
Navrhované využití:  O – plochy všeobecně obytné  
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2) Již při vydání Územního plánu Nýrsko bylo rozhodnuto o připomínce, která byla 
řádně uplatněna v době vystavení návrhu ÚP Nýrsko. Tato připomínka byla 
rozhodnutím zastupitelstva akceptována Tato připomínka však nedopatřením 
opomenuta a neobjevila se v grafickém zpracování ÚP Nýrsko. Tato nesprávnost 
bude napravena v grafickém návrhu v úplném znění po změně č. 2 ÚP Nýrsko. 
Jedná se o pozemky p.č. 175/1, 177/1 a 177/3 v k.ú. Zelená Lhota. U těchto 
pozemků byla akceptována změna funkčního využití z ploch „zeleň městská a 
krajinná“ na „plochu bydlení – všeobecně obytnou“. 

 
K předloženému materiálu neměl nikdo ze ZM připomínky. Pan starosta vyzval členy 
návrhové komise k předložení návrhu na usnesení k tomuto bodu. Bc. Hladíková 
přednesla návrh na usnesení.  
Usnesení  6/51./1/2019  
(10-0-0) 
Usnesení  6/51./2/2019  
(10-0-0)  

Ad/14 
Ing. Irlbeková seznámila zastupitele s materiálem „Projednání podání žádostí o 
dotace.“ 
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR každoročně vyhlašuje výzvy k podání žádostí o 
dotace v „Programu rozvoje regionů 2019+“. V rámci tohoto programu mohou obce 
s více než 3 000 obyvateli žádat o dotaci na rekonstrukci místních komunikací a na 
výstavbu nebo rekonstrukci sportovních zařízení využívaných přednostně školami. 
Město Nýrsko připravuje podání žádostí o dotaci na rekonstrukci Žižkovy ulice a 
rekonstrukci venkovního hřiště u Základní školy Nýrsko, Školní ulice. Poskytovatel 
dotace požaduje, aby záměr k podání žádostí o dotace byl schválen zastupitelstvem 
města. 
K předloženému materiálu neměl nikdo ze ZM připomínky. Pan starosta vyzval členy 
návrhové komise k předložení návrhu na usnesení k tomuto bodu. Ing. Křížek 
přednesl návrh na usnesení.  
Usnesení  6/52./1/2019  
(10-0-0) 
Usnesení  6/52./2/2019  
(10-0-0)  

Ad/15 
Paní Koreňová seznámila zastupitele s materiálem „Projednávání nákupu a prodeje 
pozemků.“ 
 

1) Pan P.K. a paní E.K., bytem 454, Nýrsko  podali žádost o odkoupení 
pozemkové parcely č. 339/70  - trvalý travní porost, o výměře 1387 m2 v k.ú. 
Nýrsko. Žadatelé mají zájem o koupi pozemku z důvodu stavební parcely pro 
syna. Pozemková parcela, o kterou žadatelé projevili zájem, se nachází 
v Hadravské čtvrti a navazuje na pozemkovou parcelu ve vlastnictví rodičů 
žadatelky manželů S. Pozemková parcela  je v Územním plánu města Nýrska 
vedena jako zastavitelná plocha rozvojová určená pro zástavbu rodinnými 
domy. Lokalita se nachází v záplavové oblasti Q100, dům bude navržen tak, 
aby podlaha přízemí domu byla nad hladinou záplavy NY/O/8. Pozemková 
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parcela bude napojena na inženýrské sítě pouze z existujících přípojek na 
inženýrské sítě nacházející se ve stávající zástavbě. 

Návrh ceny:  prodej pozemkové parcely za cenu 250,- Kč/m2 

 

2) Zastupitelstvo města Nýrska schválilo usnesením č. 28.7 dne 29.04.2019 
směnu nebo nákup lesních pozemků v k.ú. Starý Láz ve vlastnictví fyzických 
osob. Na základě jednání s vlastníky p. K.H. a P.H., oba bytem 
Klostermannova 24, 340 22 Nýrsko došlo k dohodě o prodeji pozemků do 
vlastnictví města Nýrska a to lesního pozemku parcelní č. 458/1 o výměře 217 
m2 a lesního pozemku parcelní č. 458/2 o výměře 774 m2  vše v k.ú. Starý 
Láz, oba pozemky zapsané na LV č. 1225 za cenu 9.910,- Kč. 

Návrh ceny: nákup lesních pozemků za cenu 9.910,- Kč  do vlastnictví města 
Nýrska 

 
3) Zastupitelstvo města Nýrska schválilo usnesením č. 28.7 dne 29.04.2019 

směnu nebo nákup lesních pozemků v k.ú. Blata ve vlastnictví fyzických osob. 
Na základě jednání s vlastníkem p. J.P., bytem Blata 2, Nýrsko došlo 
k dohodě o prodeji pozemků do vlastnictví města Nýrska a to lesního pozemku  
parcelní č. 240/4 o výměře 6659 m2, lesního pozemku  parcelní č. 604 o 
výměře 408 m2 a lesního pozemku parcelní č. 347/2 o výměře 2039 m2 vše 
v k.ú. Blata, všechny pozemky zapsané na LV č. 1201 za cenu 92.500,- Kč.  

Návrh ceny:  nákup lesních pozemků za cenu 92.500,- Kč do vlastnictví města 
Nýrska 
 

4) Zastupitelstvo města Nýrska schválilo usnesením č. 28.7 dne 29.04.2019 
směnu nebo nákup lesních pozemků v k.ú. Starý Láz ve vlastnictví fyzických 
osob. Na základě jednání s vlastníky p.J.J., bytem  791, Nýrsko, pí. M.B. 
bytem 738, Nýrsko a p. A. K., bytem 772, Nýrsko došlo k dohodě o prodeji 
pozemku do vlastnictví města Nýrska a to lesního pozemku parcelní č. 157/10 
o výměře 234 m2 za cenu 1.872,- Kč 

Návrh ceny : nákup lesního pozemku za cenu 1.872,- Kč do vlastnictví města 
Nýrska  
 

5) Město Nýrsko žádá Státní pozemkový úřad o pronájem části pozemku 
parcelní č. 216/5 v k.ú. Nýrsko o výměře cca 200 m2. Tento pozemek je ve 
vlastnictví České republiky. Důvodem pronájmu je přestěhování sběrných 
nádob na tříděný odpad z Bezručovy ulice na tento pozemek. 

Pro uzavření nájemní smlouvy požaduje Státní pozemkový úřad souhlas 
zastupitelstva města s uzavřením nájemní smlouvy. 
 

6) Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka 
Klatovy, se sídlem Čapkova 127, 339 01 Klatovy předává dílo, stavbu 
„Výstavba – rekonstrukce polní cesty C1 v k.ú. Nýrsko“, které bylo realizováno 
na pozemkových parcelách č. 2695, 2548 a 2681 v k.ú. Nýrsko do vlastnictví a 
účetní a majetkové evidence Města Nýrska. Zařízení pořízené v rámci 
Programu rozvoje venkova. 
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7) Město Nýrsko, jako vlastník pozemkové parcely č. 1655/7 – ostatní plocha, o 
výměře 2955 m2, žádá Západočeské konzumní družstvo Sušice o směnu části 
parcely č. st. 778 – zastavěná plocha nádvoří, o výměře 536 m2 v jejich 
vlastnictví za část pozemkové parcely ve vlastnictví města Nýrska. Přesné 
výměry budou stanoveny  geometrickým zaměřením. Důvodem směny je část 
parcely, která zasahuje do ostatní komunikace 

  

K předloženému materiálu neměl nikdo ze ZM připomínky. Pan starosta vyzval členy 
návrhové komise k předložení návrhu na usnesení k tomuto bodu. Bc. Hladíková 
přednesla návrh na usnesení.  

Usnesení  6/53./1/2019  
  (10-0-0)  
Usnesení  6/53./2/2019  
  (10-0-0)  
Usnesení  6/53./3/2019  
  (10-0-0)  
Usnesení  6/53./4/2019  
  (10-0-0)  
Usnesení  6/53./5/2019  
  (10-0-0)  
Usnesení  6/53./6/2019  
  (9-1-0)  
Usnesení  6/53./7/2019  
  (10-0-0)  
 
Diskuze  
 Pan Vaňkát poděkoval Městu Nýrsko a Technickým službám města Nýrska za 

celoroční práci a popřál hezké svátky. 
 Pan Majer poděkoval Městu Nýrsko a Technickým službám města Nýrska za 

celoroční spolupráci. 
 Pan starosta informoval o situaci v oblasti zdravotní péče. Kriticky se vyjádřil k 

diskusím na sociálních sítích 
 Pan Jatroš vystoupil s dotazem k postupu prodeje stavebních pozemků v 

lokalitě za fotbalovým hřištěm. Podrobnou informaci poskytl pan starosta. Na 
příštím jednání zastupitelstva budou stanoveny přesné podmínky prodeje 
těchto pozemků. Celé území bude zasíťováno do 8 měsíce roku 2021. Město 
má zajištěné finanční prostředky na tuto investici. 
 

 Ad/11 
Závěr zasedání. Pan starosta všem popřál klidné prožití vánočních svátků a 
hodně zdraví v příštím roce.  
Veřejné zasedání ukončil /18.20 h/. 

 
 
Nýrsko dne 16. 12. 2019 
 
 
Zapsala: Klára Jandová                      
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                                                                                            Ing. Miloslav R u b á š  v.r. 
                                                                                              starosta města Nýrska 
 
 
 
Zápis byl ověřen dne 17. 12. 2019 
 
Ověřovatelé zápisu……………………………………… 
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Usnesení z 6. veřejného zasedání Zastupitelstva města Nýrska konaného           
dne 16. 12. 2019 v 16. 00 hodin 

ve společenském sále Městské knihovny v Nýrsku. 
 
41. Zastupitelstvo města Nýrska, na základě doporučení finančního výboru, 
schvaluje dle § 84 odst. 2, písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 
pozdějších změn a doplňků, rozpočet Města Nýrska na rok 2020, tj. rozpočet příjmů 
ve výši 123.490.040,-- Kč, rozpočet výdajů ve výši 134.829.000,-- Kč a financování -
11.581.056,-- Kč. 
 
42.1 Zastupitelstvo města Nýrska schvaluje pro rok 2020 ceny vodného ve výši 
23,08 Kč/m3 a stočného ve výši 31,79 Kč/m3 (výše stočného mimo obyvatel Staré 
Lhoty a Zelené Lhoty).  Tyto ceny jsou platné pro všechny odběratele a jsou uvedeny 
bez DPH. 
 
42.2 Zastupitelstvo města Nýrska bere na vědomí cenu stočného ve Staré Lhotě a 
Zelené Lhotě ve výši 42,58 Kč/m3 stanovené Dobrovolným svazkem Údolí pod 
Ostrým na základě podmínky poskytovatele dotace. Tyto ceny jsou platné pro 
všechny odběratele a jsou uvedeny bez DPH. 
 
42.3 Zastupitelstvo města Nýrska schvaluje finanční dar pro uživatele 
kanalizačního řadu obce Stará Lhota a Zelená Lhota ve výši 7,50 Kč /m3 na jedno 
přípojné místo. Žádost o uvedenou kompenzaci za aktuální rok je možné podat do 
konce kalendářního roku, ve kterém proběhlo vyúčtování za dané fakturační období. 
 
42.4 Zastupitelstvo města Nýrska schvaluje cenu předávané splaškové vody na 
předávacích místech pro DSO Údolí pod Ostrým a Chudenín, místní část Skelná Huť 
ve výši 18,61 Kč/m3 bez DPH. 
 
43. Zastupitelstvo města Nýrska bere na vědomí cenu tepla dodávaného 
pronajímatelem tepelného hospodářství, tj. Nýrská teplárna s.r.o.  Nýrsko, pro rok 
2020 ve výši 506,00 Kč/GJ + DPH v zákonem stanovené výši. 
 
44.1 Zastupitelstvo města Nýrska ruší dle § 84 odst. 2) písm. d) zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích (obecních zřízeních), ve znění pozdějších změn a doplňků 
organizační složky města Městská knihovna Nýrsko a Kulturní a Informační centrum 
Nýrsko. 
 
44.2 Zastupitelstvo města Nýrska zřizuje dle § 84 odst. 2) písm. d) zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích (obecních zřízeních), ve znění pozdějších změn a doplňků 
organizační složku města Nýrska Městské kulturní středisko Nýrsko, se sídlem 
Náměstí 81, 340 22 Nýrsko. 
 
44.3 Zastupitelstvo města Nýrska stanovilo na základě § 102, odst. 2), písm. j) a 
odst. 4) zákona č. 128/200 Sb., o obcích (obecních zřízeních), ve znění pozdějších 
změn a doplňků, počet zaměstnanců městské úřadu na 25 zaměstnanců a u 
organizační složky „Městské kulturní středisko Nýrsko“ na 5 zaměstnanců.  
 
45. Zastupitelstvo města Nýrska vydává na základě § 14 zákona č. 565/1990 Sb., 
o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 
84 odst. 2, písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
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pozdějších předpisů obecně závaznou vyhlášku č. 1/2019 o místním poplatku ze 
psů.  
 
46. Zastupitelstvo města Nýrska vydává na základě § 14 zákona č. 565/1990 Sb., 
o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních 
poplatcích“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů obecně závaznou 
vyhlášku č. 2/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. 
 
47. Zastupitelstvo města Nýrska vydává na základě § 14 zákona č. 565/1990 Sb., 
o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 
84 odst. 2, písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů obecně závaznou vyhlášku č. 3/2019 o místním poplatku 
pobytu.  
 
48. Zastupitelstvo města Nýrska vydává v souladu s ustanovením § 14 zákona č. 
565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších změn a doplňků  a v 
souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2, písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších změn a doplňků  s platností od 1. 1. 2020 
obecně závaznou vyhlášku č. 4/2019, o místním poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 
odpadů. 
 
49. Zastupitelstvo města Nýrska vydává v souladu s ustanovením § 10 písm. a), 
b), § 35 a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů obecně závaznou vyhlášku č. 5/2019 o stanovení 
podmínek pro pořádání a průběh akcí typu technoparty a o zabezpečení místních 
záležitostí veřejného pořádku v souvislosti s jejich konáním. 
 
50. Zastupitelstvo města Nýrska vydává v souladu s ustanovením § 17 odst. 2 
zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění 
pozdějších změn a doplňků, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2, písm. h) 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších změn a 
doplňků, obecně závaznou vyhlášku č. 6/2019, kterou se mění obecně závazná 
vyhláška č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem 
ze dne 2. 3. 2015 a její dodatek č. 1/2017 ze dne 13. 2. 2017. 
 
51.1 
1) Zastupitelstvo města Nýrska 
I. projednalo  
návrh změny č. 2 ÚP Nýrsko, zpracovaný Ing. arch. Petrem Durdíkem – Atelier D+ 
a Akad. arch. Tomášem Turkem – Turek Architekt Praha. 
II. zjišťuje, že  
1)  návrh změny územního plánu není v rozporu s platnou Politikou územního rozvoje 

ČR ani schválenými Zásadami územního rozvoje Plzeňského kraje.  
2)  návrh změny č. 2 územního plánu byl vyhotoven podle pokynů schváleného 

zadání, na základě výsledků z jeho projednání, provedeného podle § 47 zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu /stavební zákon 
v platném znění/. Návrh změny č. 2 ÚP Nýrsko byl v souladu s § 50 (společné 
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jednání) a § 52 (veřejné projednání) stavebního zákona vystaven a projednán, 
v této lhůtě mohl každý uplatnit své připomínky.   

3)  vystavení návrhu změny územního plánu bylo řádně oznámeno, v předepsané  
lhůtě byla uplatněna 1 námitka vlastníků pozemků a staveb, kteří žádali o změnu 
funkčního využití p.p.č. 1878/17 – 18 k.ú. Nýrsko z plochy ZO na plochu bydlení. 
Důvodem je změna rekreační chaty na RD. Vyhodnocení: jedná se o nový 
požadavek na úpravu návrhu změny, který již nelze v této fázi projednávání 
zapracovat – návrh změny č. 2 ÚP Nýrsko je před vydáním zastupitelstvem města. 
Námitky proti návrhu změny územního plánu mohli podat pouze vlastníci pozemků a 
staveb dotčených návrhem řešení. Tento požadavek bude řešen následnou změnou 
ÚP Nýrsko a to na základě podání žádosti o změnu funkčního využití na Město 
Nýrsko přičemž zastupitelstvo města odsouhlasuje pořízení změny ÚP včetně 
podaných žádostí. V průběhu řízení změny územního plánu nebyly uplatněny žádné 
další námitky a připomínky vlastníků pozemků a staveb, dotčených orgánů ani 
orgánů územního  plánování sousedních  územních obvodů.   
 
III. vydává  
v souladu s § 6 odst. 5 písm.a) zák.č. 183/2006 Sb., o územním plánu a stavebním 
řádu, za použití § 43 odst. 4 a § 55 odst. 2 stavebního zákona, § 13 a přílohy č. 7 
vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací 
dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, § 171 a následujících 
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve spojení s ust. § 188 odst. 4 stavebního 
zákona změnu č. 2 Územního plánu Nýrsko - Návrh změny č. 2 územního plánu 
Nýrsko zpracovaný v dubnu 2019 je nedílnou součástí tohoto usnesení. Originály 
stanovisek dotčených orgánů, správců sítí a ostatních připomínek jsou uloženy u 
OVÚP MěÚ Klatovy. 
Poučení: 
Proti změně č. 2 Územního plánu Nýrsko, vydané formou opatření obecné povahy, 
nelze podat opravný prostředek (§ 173 odst. 2 správního řádu). 
Opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné 
vyhlášky. 
 
51.2 Zastupitelstvo města Nýrska souhlasí  s úpravou grafické části návrhu změny 
č. 2 ÚP  Nýrsko u pozemků p.č. 175/1, 177/1 a 177/3 vše v k.ú. Zelená Lhota na 
plochu bydlení všeobecně obytnou. 
 
52.1 Zastupitelstvo města Nýrska schvaluje podání žádosti o dotaci na rekonstrukci 
místní komunikace Žižkova ulice do Programu rozvoje regionů  vyhlášeného 
Ministerstvem pro místní rozvoj. 
 
52.2 Zastupitelstvo města Nýrska schvaluje podání žádosti o dotaci na rekonstrukci 
hřiště Základní školy Nýrsko, Školní ulice do Programu rozvoje regionů  vyhlášeného 
Ministerstvem pro místní rozvoj. 
 
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: 
 
53.1 Prodat pozemkovou parcelu č. 339/70 – trvalý travní porost, o výměře 1387 m2 
v k.ú. Nýrsko žadatelům E.K. a P.K. za cenu 250,- Kč/m2 . 
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53.2 Schválit nákup lesního pozemku parcelní č. 458/1 o výměře 217 m2 a lesního 
pozemku parcelní č. 458/2 o výměře 774 m2  vše v k.ú. Starý Láz, oba pozemky 
zapsané na LV č. 1225 za cenu 9.910,- Kč do vlastnictví města Nýrska. 

 
53.3 Schválit nákup lesního pozemku  parcelní č. 240/4 o výměře 6659 m2, lesního 

pozemku  parcelní č. 604 o výměře 408 m2 a lesního pozemku parcelní č. 347/2 
o výměře 2039 m2 vše v k.ú. Blata, všechny pozemky zapsané na LV č. 1201 za 
cenu 92.500,- Kč do vlastnictví města Nýrska. 

 
53.4 Schválit nákup lesního pozemku parcelní č. 157/10 o výměře 234 m2 v k.ú. 
Starý Láz za cenu 1.872,- Kč do vlastnictví města Nýrska. 
 
53.5 Schválit uzavření nájemní smlouvy na pronájem části pozemku parcelní č. 
216/5 v k.ú. Nýrsko. 
 
53.6 Schválit převod díla, stavby „Výstavba – rekonstrukce polní cesty C1 v k.ú. 
Nýrsko“ do vlastnictví a účetní a majetkové evidence Města Nýrska. 
 
53.7 Schválit směnu části pozemkové parcely č. 1655/7 ve vlastnictví Města Nýrska 
za část parcely č. st. 778 ve vlastnictví Západočeské konzumní družstvo Sušice dle 
geometrického zaměření.  
 
 
Nýrsko dne 16.12.2019 
 
 
 
 
 
 
 
Bc. Soňa  H l a d í k o v á v.r.         Ing. Miloslav R u b á š  v.r. 
   místostarostka města             starosta města  
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