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Zápis 
ze 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města Nýrska konaného 

dne 24. 02. 2020 
v 16.00 hodin ve společenském sále Městské knihovny v Nýrsku. 

 
Přítomni: členové ZM dle presenční listiny 
Omluveni: paní Bechyňová 
 
Pan starosta přivítal zastupitele města a přítomné občany, zahájil 7. 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 Šťasta, ověřovatel zápisu z 6. veřejného zasedání členů ZM, konaného            
dne 16. 12. 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 Stránský, paní Holá 
 
Za ověřovatele zápisu z dnešního zasedání byli navrženi a schváleni s výsledkem 
(10:0:2): 

Bc. Hladíková, Ing. Křížek 
 
Zapisovatelkou byla navržena a zvolena slečna Klára Jandová (12:0:0) 
 
Pan starosta předložil návrh programu dnešního jednání: 
 
1. Zahájení 
2. Kontrola usnesení z předchozího zasedání 
3. Zpráva o výsledku hospodaření v hospodářské činnosti města Nýrska za rok 2019 
4. Vyhodnocení hospodaření FRB za rok 2019 
5. Úprava střednědobého výhledu rozpočtu na období 2021 - 2024  
6. Zveřejnění programu pro příjemce dotací v oblasti sportovní, kulturní a zájmové 

činnosti občanů města v roce 2020 
7. Projednání OZV č. 1/2020 – poplatek za užívání veřejného prostranství, kterou se 

ruší OZV č. 2/2019 
8. Projednání prodeje a nákupu pozemků 
9. Různé:   -     projednání poskytnutí dotace příspěvkové organizaci DDM 

- projednání poskytnutí dotace praktickému lékaři 
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 příp. prohlášení o střetu zájmů i během jednání.  
 
Ad/2  
Mgr. Pavlík přednesl zprávu kontrolního výboru o kontrole usnesení ZM z minulého 
zasedání, konaného 16. 12. 2019. Všechna usnesení z minulých zasedání jsou 
v pořádku.  
ZM bere zprávu na vědomí 
 
Ad/3  
Ing. Křížek seznámil zastupitele s materiálem „Projednání výsledku hospodaření 
v hospodářské činnosti Města Nýrska za rok 2019.“  
Hospodářská činnost města za rok 2019 skončila se ziskem 1.797.276,83 Kč. 
Celkové výnosy činily 12.513.239,55 Kč, celkové náklady činily 10.715.962,72 Kč. 
Nerozdělený zisk z minulých let činí 2.426.542, Kč, po přičtení HV za rok 2019 částka 
k převodu hospodářského výsledku do rozpočtu roku 2020 činí 4.223.818,83 Kč. 
Návrh na převod části hospodářského výsledku do rozpočtu města v roce 2020 činí 
3.000.000,- Kč. Tato částka je součástí schváleného rozpočtu na rok 2020.   
K předloženému materiálu neměl nikdo ze ZM připomínky. Pan starosta vyzval členy 
návrhové komise k předložení návrhu na usnesení k tomuto bodu. Pan Stránský 
přednesl návrh na usnesení.  
Usnesení  7/54/2020                      
(12-0-0)  
 
Ad/4  
Ing. Jandová seznámila zastupitele s materiálem „Vyhodnocení hospodaření FRB za 
rok 2019.“  
Finanční výbor projednal hospodaření FRB za rok 2019 a to: 
Zůstatek účtu k 1.1.2019                                           409.752,08 Kč 
Převod z FRB do rozpočtu                                    -    400.000,00Kč  
Poplatky bance                                                      -           840,-- Kč 
Přijaté úroky od banky                                          +          173,15 Kč 
Splátky poskytnutých půjček (jistina+úroky)         +   133.514,13 Kč 
Zůstatek účtu k 31.12.2019                                      142.599,36 Kč 
V roce 2020 město neplánuje vyhlášení programu na poskytnutí půjček z FRB. 
K 31. 12. 2019 je stav dlužných půjček z FRB ve výši 137.499,60 Kč. Konečná 
splatnost dlužných částek je do 31. 12. 2021. Dle směrnice města o vytvoření a 
použití účelových prostředků FRB na území města Nýrska č. 38/2018 čl. III bod 1, je 
možno na základě doporučení finančního výboru a po schválení zastupitelstvem 
města převést prostředky z fondu do rozpočtu města. Vzhledem k tomu, že město 
neplánuje použití prostředků fondu na půjčky, finanční výbor doporučuje převod 
částky 140.000,-- Kč z fondu rozvoje bydlení do rozpočtu města. 
K předloženému materiálu neměl nikdo ze ZM připomínky. Pan starosta vyzval členy 
návrhové komise k předložení návrhu na usnesení k tomuto bodu. Paní Holá 
přednesla návrh na usnesení.  
Usnesení  7/55./1/2020                      
(12-0-0) 
Usnesení  7/55./2/2020                     
(12-0-0) 
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Ad/5 
Ing. Irlbeková seznámila zastupitele s materiálem „Úprava střednědobého výhledu 
rozpočtu na období 2021 – 2024.“ 
Paragraf 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.  
V přiloženém dokumentu jsou uvedeny skutečnosti příjmů a výdajů v letech 2017-
2019 a schválený rozpočet na rok 2020.  
Výhled na roky 2021 -2024 je plánován s obezřetností dle skutečnosti předchozích 
let a dle předpokladu celkového hospodářského vývoje. 
Daňové a nedaňové příjmy jsou plánovány dle skutečnosti předchozích let s určitou 
rezervou tak, aby nedošlo k jejich nadhodnocení. U kapitálových příjmů se 
předpokládají příjmy z prodeje parcel a zároveň se nepředpokládá rozsáhlý prodej 
majetku města. Přijaté transfery (dotace) – zde jsou v předpokládané výši uvedeny 
příspěvky na výkon státní správy, převod hospodářského výsledku z bytového 
hospodářství a běžně přijaté dotace, které se každoročně opakují. Dále jsou zde 
uvedeny předpokládané přijaté dotace na plánované investiční akce. Zároveň je u 
těchto „dotačních“ akcí počítáno v investičních výdajích.  
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 2020-2024 byla schválena 
zastupitelstvem města Nýrska dne 29. 4. 2019. Jelikož od té doby došlo k mnoha 
změnám, předkládáme úpravu rozpočtového výhledu na období  2021-2024. 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. Pan Stránský 
přednesl návrh na usnesení.  
Usnesení 7/56/2020     
(12-0-0) 
  
Ad/6 
Pan Kolář seznámil zastupitele s materiálem „Zveřejnění programů pro příjemce 
dotací v roce 2020.“ 
Dne 16. 12. 2019 schválilo zastupitelstvo města rozpočet na rok 2020. Ve 
schváleném rozpočtu výdajů je počítáno i s poskytnutím dotací v roce 2020 v celkové 
výši 1.300 tis. Kč. V souladu s § 10a a §10c zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, město Nýrsko navrhuje zveřejnění 
programů pro příjemce dotací v roce 2020. Zveřejněny budou dva programy dle 
druhu podporované oblasti. Jedná se o program „Podpora sportovní činnosti občanů 
města“ a program „Podpora kulturní a zájmové činnosti občanů města“. Konkrétní 
podmínky jsou uvedeny v pravidlech pro poskytování dotací dle jednotlivých 
programů – viz příloha. Veškeré informace budou zveřejněny na stránkách města. 
Uzávěrka příjmu žádostí o dotace v obou programech je do 3. 4. 2020. Rozhodování 
o přidělení dotací proběhne v 15. kalendářním týdnu. 
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Zveřejněním těchto programů není omezeno podání individuálních žádostí v průběhu 
celého roku 2020 včetně žádostí jednotlivců na mimořádnou reprezentaci města 
v oblasti sportu či kultury. 
Rozhodování o poskytnutí dotací nad 50 tis. Kč je vyhrazeno dle § 85 písm. c) 
zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších změn a doplňků, 
zastupitelstvu města. Schvalování návrhu poskytnutých dotací jednotlivým 
sportovním, kulturním a zájmovým organizacím bude na programu dubnového 
veřejného zasedání zastupitelstva města. 
K předloženému materiálu neměl nikdo ze ZM připomínky. Pan starosta vyzval členy 
návrhové komise k předložení návrhu na usnesení k tomuto bodu. Paní Holá 
přednesla návrh na usnesení.  
Usnesení  7/57/2020  
(12-0-0)   
 
Ad/7 
Bc. Hladíková seznámila zastupitele s materiálem „Projednání obecně závazné 
vyhlášky (dále jen OZV) č. 1/2020, kterou se ruší OZV č. 2/2019 o místních 
poplatcích za užívání veřejného prostranství.“ 
Zastupitelé města Nýrska na svém veřejném zasedání dne 16. 12. 2019 schválili 
obecně závaznou vyhlášku č. 2/2019 o místním poplatku za užívání veřejného 
prostranství, kterou si obce mohou stanovit v souladu se zákonem č. 565/1990 Sb., 
o místních poplatcích, ve znění pozdějších změn a doplňků. 
Výše uvedená OZV č. 2/2019 byla shledána v rozporu s novelizací výše uvedeného 
zákona v § 4 odst. 4., kdy sazba poplatku za užívání veřejného prostranství činí až 
10,- Kč za každý i započatý m2 užívaného veřejného prostranství a každý i započatý 
den, tudíž dochází ke změně v bodě k) za užívání veřejného prostranství pro 
reklamní akce bude stanovena jednotná cena 10,- Kč. Ostatní sazby zůstávají 
stejné. 
 
Sazba poplatku činí za každý i započatý m2 a každý i započatý den: 

a) za umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje…………………50,-Kč 

b) za umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje 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 

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…………………..10,- 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 
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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 Stránský 
přednesl návrh na usnesení.  
Usnesení  7/58/2020 
(12-0-0)  

Ad/8 
Paní Koreňová a Ing. Rubáš seznámili zastupitele s materiálem „Projednávání nákupu 
a prodeje pozemků.“ 
 

1. Pan Z.Š., bytem 696, 340 22 Nýrsko podal žádost o odkoupení části cca 38 m2 
pozemkové parcely č. 1615/26  - ostatní plocha, využití zeleň v k.ú. Nýrsko. 
Geometrické zaměření na náklady žadatele.  

Předběžný návrh: prodej části pozemkové parcely za cenu 100,- Kč/m2 

 

 

2. Zveřejnění záměru města na prodej 46 pozemků v lokalitě „U HŘIŠTĚ“ 
 
Město Nýrsko (prodávající) nabízí k prodeji 46 pozemků pro stavbu rodinných domů 
v lokalitě „U HŘIŠTĚ“. Jedná se o tyto pozemky: 

 
P1 par.č. 2468/2  o výměře 1020 m2 
P2 par.č. 2468/3  o výměře 969 m2 
P3 par.č. 2468/4  o výměře  939 m2 
P4 par.č. 2468/5  o výměře 910 m2 
P5 par.č. 2468/6  o výměře 949 m2 
P6 par.č. 2468/7  o výměře 800 m2 
P7 par.č. 2468/8  o výměře 950 m2  
P8 par.č. 2468/9  o výměře 930 m2 
P9 par.č. 2468/10  o výměře 930 m2 
P10 par.č. 2468/11  o výměře 930 m2 
P11 par.č. 2468/12  o výměře 818 m2 
P12 par.č. 2468/13  o výměře 822 m2 
P13 par.č. 2468/14  o výměře 770 m2 
P14 par.č. 2468/15  o výměře 770 m2 
P15 par.č. 2468/16  o výměře 770 m2 
P17 par.č. 2468/18  o výměře 817 m2 
P18 par.č. 2468/19  o výměře 815 m2 
P19 par.č. 2468/20  o výměře 791 m2 
P20 par.č. 2468/21  o výměře 822 m2 
P21 par.č. 2468/22  o výměře 809 m2 
P22 par.č. 2468/23  o výměře 810 m2 
P23 par.č. 2468/24  o výměře 809 m2 
P24 par.č. 2468/25  o výměře 810 m2 
P25 par.č. 2468/26  o výměře 782 m2 
P26 par.č. 2468/27  o výměře 828 m2 
P27 par.č. 2468/28  o výměře 770 m2 
P28 par.č. 2468/29  o výměře 770 m2 
P29 par.č. 2468/30  o výměře 770 m2 
P30 par.č. 2468/31  o výměře 770 m2 
P31 par.č. 2468/32  o výměře 770 m2 
P32 par.č. 2468/33  o výměře 770 m2 
P33 par.č. 2468/34  o výměře 770 m2 
P34 par.č. 2468/35  o výměře 776 m2 
P35 par.č. 2468/36  o výměře 887 m2 
P36 par.č. 2468/37  o výměře 787 m2 
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P37 par.č. 2468/38  o výměře 788 m2  
P38 par.č. 2468/39  o výměře 788 m2 
P39 par.č. 2468/40  o výměře 787 m2 
P40 par.č. 2468/41  o výměře 788 m2 
P41 par.č. 2468/42  o výměře 764 m2 
P42 par.č. 2468/43  o výměře 842 m2 
P43 par.č. 2468/44  o výměře 861 m2 
P44 par.č. 2468/45  o výměře 879 m2 
P45 par.č. 2468/46  o výměře 1498 m2 
P46 par.č. 2468/47  o výměře 1090 m2 
P47 par.č. 2468/48  o výměře 913 m2 
 

 
1. Cena za 1m2 pozemku je 960,- Kč včetně DPH 

 
2. Další podmínky prodeje: 

 
2.1 kupní cena – 960,- Kč / m2 (včetně DPH platného v době podpisu smlouvy) 
 

2.2 Žadatelé o parcelu před vydáním stavebního povolení na vodovod a kanalizaci 
podepíší smlouvu do 30 dnů od nabytí právní moci na tohoto stavebního povolení 

 
- platba bude rozdělena na 3 dílčí platby: 

 
1 dílčí platba  - 30% z celkové ceny do 7 pracovních dnů od podepsání 
smlouvy  

 
2 dílčí platba - 30% z celkové ceny do 15 pracovních dnů po nabytí právní 
moci kolaudačního souhlasu sítí (voda, kanalizace) 

 
3 dílčí platba -  40% z celkové ceny nejpozději do 31. 07. 2021 

 
   

2.3 Žadatelé o parcelu po kolaudaci sítí zaplatí  50% z celkové ceny do 7 pracovních 
dnů od podepsání smlouvy a 50% z celkové ceny do 31.07.2021 

2.4 Žadatelé o parcelu po 31. 07. 2021 zaplatí celou platbu najednou do 7 
pracovních dnů  od podepsání smlouvy 

2.5 Vložení kupní smlouvy a návrhu na zapsání do katastru nemovitostí bude 
provedeno nejdříve 01. 08. 2021 prodávajícím městem 

2.6 Kupující nese náklady na převod pozemku a zaplacení daně z nabytí nemovité 
věci 

2.7 Pokud kupující nepředloží Vyrozumění o provedeném vkladu rodinného domu do 
katastru nemovitostí do 7 let od uzavření smlouvy, uplatní prodávající město 
smluvní pokutu ve výši 760,- Kč/m2 , a to do 30 dnů od uplynutí sedmileté lhůty 

2.8 Kupující do 1 roku od zapsání rodinného domu do katastru nemovitostí přihlásí 
k trvalému pobytu minimálně 1 osobu do daného rodinného domu 

2.9 Pokud nebude stavba rodinného domu zahájena do 24 měsíců od koupě 
pozemku (oznámení o zahájení prací bude předloženo stavebnímu úřadu), má 
prodávající město možnost od smlouvy odstoupit a kupující odprodá pozemek 
městu zpět za stejnou kupní cenu, za jakou pozemek od města koupil a zaplatí 
smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč – v případě obsazení všech parcel a 
náhradních zájemců 

2.9.1 Pokud nebude stavba rodinného domu zahájena do 24 měsíců od koupě 
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pozemku, nejsou obsazeny všechny parcely a nejsou náhradní zájemci, zaplatí 
kupující prodávajícímu městu smluvní pokutu ve výši 760,- Kč/m2. Pozemek 
zůstává ve vlastnictví kupujícího 

2.10 O prodloužení termínu uvedeného v bodě 2 písm. 2.7, 2.9 může rozhodnout 
zastupitelstvo města po posouzení žádosti kupujícího 

 

3. Kritéria pro prodej pozemku zájemcům:  
3.1. Pokud bude jediný zájemce o koupi daného pozemku, bude tento pozemek 

prodán tomuto jedinému zájemci za cenu dle bodu 1  tohoto záměru a podmínek 
bodu 2 

3.2. Pokud bude o daný pozemek více zájemců, bude pozemek prodán za cenu dle 
bodu  1 - dle pořadí došlých žádostí 

4. Zásady urbanistického řešení 
 

Vychází z územní studie lokalita „Nýrsko U hřiště“, dále jen studie. Kupující musí splnit 
podmínky uvedené v článku 6, prvního, druhého a třetího odst. textové části studie viz 
Výňatek Územní studie „Nýrsko U hřiště“ 

 
 
 
5. Prostorové uspořádání stavby 

 
Vychází ze studie.  Kupující musí splnit podmínky uvedené článku 7 textové části studie 
a to v celém rozsahu viz Výňatek Územní studie „Nýrsko U hřiště“ 
 
 
 

6. Inženýrská infrastruktura 
 
Zásobování vodou - na hranici pozemku bude přivedena přípojka PE 32 zakončená 
zaslepením. 
Odkanalizování - na hranici pozemku bude přivedena přípojka DN 150 oranžové barvy 
na odvádění splaškových vod. Bude zaslepená. 
 
Odvádění dešťových vod - na hranici pozemku bude přivedena přípojka DN 150 zelené 
barvy, která bude zaslepená. Kupující vybuduje na svém pozemku akumulační jímku o 
objemu cca 4 m3 s možností přepadu do přípojky na odvod dešťových vod.  
 
Zásobování plynem – pro každou nemovitost bude provedena samostatná přípojka 
ukončená na hranici pozemku v uzamykatelné skříňce hlavním uzávěrem plynu. 
 
Zásobování teplem – pro vytápění a přípravu TUV se předpokládá možnost využití 
zemního plynu, doplňkově elektrické energie event. alternativních zdrojů (tepelná 
čerpadla, sluneční kolektory, biomasa 
 
Zásobování el. energií – v oplocení RD budou vybudovány pojistkové skříně včetně 
elektroměrových rozvaděčů pro osazení elektroměru včetně 25A jističe , dle možnosti 
budou na hranicích sousedících pozemků osazeny skříně pro dva sousední domy.  
 
Elektronické instalace – instalace sdělovacích kabelů se v lokalitě nebude provádět 
 
 
 



 8 
 

Pan L. M.  vznesl dotaz, zda u pozemku s většími rozměry, může být zastavěná 
plocha také větší. 
Pan starosta odpověděl, že podrobnější informace budou ještě zjišťovány u 
projektanta a dále na ně bude odpovídat pracovnice MěÚ paní Koreňová.  

 
 

 

3. Státní statek Jeneč, státní podnik v likvidaci, se sídlem Třanovského 622/11, 163 00 
Praha 6 nabídl k prodeji pozemkové parcely č. 1878/22 – trvalý travní porost o 
výměře 6 m2, č. 1878/23 – trvalý travní porost o výměře 39 m2 a č. 1878/24 – ostatní 
komunikace o výměře 54 m2 za celkovou cenu 8.600,- Kč + náklady spojené 
s uzavřením kupní smlouvy. Cena je stanovena znaleckým posudkem č. 3057-
01/2020  dle platného cenového předpisu a ceny obvyklé za účelem prodeje, 
vyhotoveným Ing. Pavel Sedláčkem. 

 
Předběžný návrh:  koupit pozemkové parcely o celkové výměře 99 m2 za cenu stanovenou 
znaleckým posudkem a to 8.600,- Kč, tedy 87,-Kč/m2 
 
K předloženému materiálu neměl nikdo ze ZM připomínky. Pan starosta vyzval členy 
návrhové komise k předložení návrhu na usnesení k tomuto bodu. Paní Holá 
přednesla návrh na usnesení.  
Usnesení  7/59./1/2020 
(12-0-0) 
Usnesení  7/59./2/2020  
(12-0-0) 
Usnesení  7/59./3/2020  
(12-0-0)  
 

Ad/9 
1. Pan Šťasta seznámil zastupitele s materiálem „Poskytnutí individuální dotace pro 
Dům dětí a mládeže Nýrsko, IČ: 69459100.“ 
Ve schváleném rozpočtu neinvestičních výdajů na rok 2020 je mj. i schválení 
poskytnutí individuální dotace Domu dětí a mládeže Nýrsko ve výši 120 tis. Kč. 
Dle podané žádosti je dotace požadovaná na zajištění potřeb zájmových kroužků 
DDM Nýrsko, zejména na nákup materiálového vybavení a pomůcek. Tato dotace 
podléhá ročnímu vyúčtování. Na poskytnutí dotace bude uzavřena veřejnoprávní 
smlouva dle zákona č. 250/2000 Sb. 
Rozhodování o poskytnutí dotací nad 50 tis. Kč je dle zákona o obcích vyhrazeno 
zastupitelstvu města. 
K předloženému materiálu neměl nikdo ze ZM připomínky. Pan starosta vyzval členy 
návrhové komise k předložení návrhu na usnesení k tomuto bodu. Pan Stránský 
přednesl návrh na usnesení.  
Usnesení  7/60./1/2020  
(12-0-0) 

2. Pan Vítovec seznámil zastupitele s materiálem „Poskytnutí individuální dotace pro 
paní MUDr. Danielu Pajdlhauserovou .“ 
Začátkem letošního roku došlo k ukončení provozování lékařské praxe paní MUDr. 
Helenou Bečvářovou. Jako náhradu se podařilo získat pro provozování ordinace 
praktického lékaře v Nýrsku paní MUDr. Danielu Pajdlhauserovou. Tak, aby mohla 
být v Nýrsku i nadále zabezpečena kvalitní a dostupná lékařská péče místních 
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obyvatel, jsou s touto změnou spojeny nemalé finanční náklady. 
Původní informace ohledně počtu pacientů byl stav 1400 pacientů, po provedené 
revizi ohledně zjištění skutečného stavu je počet 560 pacientů.  
Tento rozdíl v počtu pacientů je vyčíslen cca na 35.000,-- Kč měsíčně. 
Předpokládaná doba pro navýšení počtu pacientů na původní stav je konec letošního 
roku. Do té doby bude město měsíčně přispívat na provoz ordinace částkou cca 35 
tis. Kč . V součtu to představuje 385 tis. Kč / rok. 
Na poskytnutí dotace bude uzavřena veřejnoprávní smlouva dle zákona č. 250/2000 
Sb. Rozhodování o poskytnutí dotací nad 50 tis. Kč je dle zákona o obcích 
vyhrazeno zastupitelstvu města. 
K předloženému materiálu neměl nikdo ze ZM připomínky. Pan starosta vyzval členy 
návrhové komise k předložení návrhu na usnesení k tomuto bodu. Pan Stránský 
přednesl návrh na usnesení.  
Usnesení  7/60./2/2020  
(12-0-0)  

 
Ad/10 
Diskuze  
 bez příspěvků 

 
 
Ad/11 
Závěr zasedání. Pan starosta poděkoval přítomným za účast a veřejné zasedání 
ukončil /17.10 h/. 
 
 
Nýrsko dne 24. 02. 2020 
 
 
Zapsala: Klára Jandová                      
 
 
 
 
 
 
                                                                                               Ing. Miloslav Rubáš v.r. 
                                                                                               starosta města Nýrska 
 
 
 
 
 
 
Zápis byl ověřen dne 25. 02. 2020 
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Usnesení ze 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města Nýrska konaného           
dne 24. 02. 2020 v 16. 00 hodin 

ve společenském sále Městské knihovny v Nýrsku. 
 
54. Zastupitelstvo města Nýrska schvaluje hospodaření hospodářské činnosti za rok 
2019 a převod části hospodářského výsledku v roce 2020 ve výši 3.000.000,-- Kč na 
účet města Nýrska do 31. 3. 2020. 
 
55.1 Zastupitelstvo města Nýrska schvaluje hospodaření FRB za rok 2019. 
 
55.2 Zastupitelstvo města Nýrska v souladu se směrnicí města Nýrska o vytvoření a 
použití účelových prostředků FRB na území města Nýrska č.  38/2018  schvaluje 
převod prostředků z účtu FRB ve výši 140.000,- Kč do rozpočtu města Nýrska. 
 
56. Zastupitelstvo města Nýrska schvaluje dle § 84, odst. 2., písm. b) zákona číslo 
128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších změn a doplňků, úpravu rozpočtového 
výhledu Města Nýrska na roky 2021-2024. 
 
57. Zastupitelstvo města Nýrska schvaluje zveřejnění  programů „Podpora sportovní 
činnosti občanů města“ a program „Podpora kulturní a zájmové činnosti občanů 
města s termínem podání žádostí do 3.4.2020.  
 
58. Zastupitelstvo města Nýrska vydává na základě § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o 
místních poplatcích, ve znění pozdějších změn a doplňků (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 změn a doplňků, obecně 
závaznou vyhlášku č. 1/2020 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, 
kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 2/2019 o místních poplatcích za užívání 
veřejného prostranství ze dne 16.12.2019.  
 
Zastupitelstvo Města Nýrska rozhodlo v souladu s ust. § 85 písm. a) zákona 
číslo 128/2000 Sb. o obcích (obecních zřízeních) ve znění pozdějších změn a 
doplňků: 
 
59.1 Prodat část pozemkové parcely č. 1615/26  – ostatní plocha, využití zeleň o 
výměře 38 m2 v k.ú. Nýrsko žadateli panu Z.Š. za cenu 100,- Kč/m2   
 
Zastupitelstvo Města Nýrska rozhodlo v souladu s ust. § 39 zákona číslo 
128/2000 Sb. o obcích (obecních zřízeních) ve znění pozdějších změn a 
doplňků: 
 
59.2 Zveřejnit záměr prodeje pozemků určených pro výstavu rodinných domů za 
stanovených podmínek. Parcela P16 nebude obsazována z důvodu umístění 
technického zařízení. 
 
Zastupitelstvo Města Nýrska rozhodlo v souladu s ust. § 85 písm. a) zákona 
číslo 128/2000 Sb. o obcích (obecních zřízeních) ve znění pozdějších změn a 
doplňků: 
 
59.3 Koupit pozemkové parcely č. 1878/22 – trvalý travní porost o výměře 6 m2, č. 
1878/23 – trvalý travní porost o výměře 39 m2 a č. 1878/24 – ostatní komunikace o 
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výměře 54 m2 za celkovou cenu 8.600,- Kč + náklady spojené s uzavřením kupní 
smlouvy 
 
60.1 Zastupitelstvo města Nýrska rozhodlo dle § 85, písm. c) zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích, ve znění pozdějších změn a doplňků, o poskytnutí individuální dotace 
ve výši 120.000,-- Kč Domu dětí a mládeže v Nýrsku a uzavření veřejnoprávní 
smlouvy o poskytnutí dotace dle zákona č. 250/2000 Sb.    
 
60.2 Zastupitelstvo města Nýrska rozhodlo dle § 85, písm. c) zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích, ve znění pozdějších změn a doplňků, o poskytnutí individuální dotace 
ve výši 385.000,-- Kč paní MUDr. Daniele Pajdlhauserové a uzavření veřejnoprávní 
smlouvy o poskytnutí dotace dle zákona č. 250/2000 Sb.    
 
 
 
Nýrsko dne 24. 02. 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Bc. Soňa Hladíková v. r.                                Ing. Miloslav Rubáš v.r. 
  místostarostka města          starosta města  
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