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Zápis 
z 10. veřejného zasedání Zastupitelstva města Nýrska konaného 

dne 14. 12. 2020 
v 16.00 hodin ve společenském sále Městské knihovny v Nýrsku. 

 
Přítomni: členové ZM dle presenční listiny 
 
Pan starosta přivítal zastupitele města a přítomné občany, zahájil 10. 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 (13 pro: 0 proti: 0 zdrželo se) 
 
Pan Šťasta, ověřovatel zápisu z 9. veřejného zasedání členů ZM, konaného            
dne 21. 09. 2020, konstatoval, že zápis odpovídá průběhu jednání a že nebyly 
shledány nedostatky. Zápis doporučil ke schválení. Hlasování řídil pan starosta. 
Zápis schválilo (13:0:0) 
 
Do návrhové komise pro přípravu usnesení byli navrženi a schváleni s výsledkem 
(11:0:2): 

pan Kolář, pan Stránský 
 
Za ověřovatele zápisu z dnešního zasedání byly navrženi a schváleni s výsledkem 
(11:0:2): 

paní Bechyňová, Ing. Grolmusová 
 
Zapisovatelkou byla navržena a zvolena slečna Klára Jandová (13:0:0) 
 
Pan starosta předložil návrh programu dnešního jednání: 
 
1. Zahájení 
2. Kontrola usnesení z předchozích zasedání 
3. Projednání a schválení rozpočtu na rok 2021 
4. Projednání ceny vodného a stočného na rok 2021 
5. Projednání ceny tepla na rok 2021 
6. Projednání OZV č. 2/2020 – systém shromažďování a odstraňování 
komunálních odpadů 
7. Projednání OZV č. 3/2020 – poplatek za odpady 
8. Změna č. 3 ÚP Nýrsko 
9. Projednání podání žádostí o dotace 
10. Projednání nákupu a prodeje pozemků 
11. Různé 
  a) dotace na provoz ordinace 
¨  b) odstoupení zastupitele  
12. Diskuse 
13. 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. 
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ZM schválilo program a způsob vedení diskuse bez připomínek (13:0:0) 
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 9. 
veřejného zasedání, konaného 21. 09. 2020. Všechna usnesení z minulých zasedání 
jsou v pořádku.  
ZM bere zprávu na vědomí 
 
Ad/3  
Ing. Rubáš seznámil zastupitele s materiálem „Projednání a schválení rozpočtu na 
rok 2021.“  
Návrh rozpočtu pro rok 2021 je sestaven podle současné legislativní a finanční 
situace v ČR v oblasti daňových příjmů obcí (Zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém 
určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním 
fondům (zákon o rozpočtovém určení daní). 
 
Předpokládaná výše daňových příjmů pro rok 2021 činí 66.764.000,-- Kč. Oproti 
schválenému rozpočtu roku 2020 jsou tyto příjmy sníženy o 21.246.000,-- Kč, oproti 
předpokládané skutečnosti letošního roku je to zhruba o 13 mil. Kč méně. 
Předpokládané meziroční snížení daňových příjmů je odvozeno z vývoje skutečných 
daňových příjmů v roce 2020, které byly ovlivněny nepříznivou epidemiologickou 
situací (COVID 19). Další snížení příjmů lze očekávat díky daňovému balíčku, který 
schválila Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR dne 20. 11. 2020. Balíček zahrnuje 
zrušení tzv. superhrubé mzdy, zvýšení základní slevy na poplatníka a zrušení limitu 
pro daňový bonus. 
  
Nedaňové příjmy jsou rozpočtovány ve výši 13.620.000,-- 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 15.000.000,-- Kč. Zde je počítáno s 
prodejem stavebních parcel v lokalitě U hřiště. 
 
Přijaté transfery (dotace) jsou rozpočtovány ve výši 34.000.000,-- Kč. Tato částka se 
skládá z předpokládaných přijatých dotací v návaznosti na realizované dotační 
investiční a neinvestiční akce, plánovaného převodu výsledku hospodaření z 
hospodářské činnosti města a z převodu finančních prostředků do sociálního fondu. 
 
Běžné výdaje jsou rozpočtovány ve výši 88.750.000,-- Kč, z čehož 15.000.000,-- Kč 
je plánováno na opravy, 1.000.000,-- Kč na poskytnuté dotace sportovním a 
kulturním organizacím a 21.992.000,-- Kč na příspěvky městem zřizovaných 
právnickým osob. 
 
Kapitálové výdaje jsou rozpočtovány v celkové výši 85.121.000,-- Kč. V případě 
investičních akcí s využitím dotace, je v kapitálových výdajích počítáno s celkovou 
výší investice bez zohlednění přijaté dotace.   
 
Plánované investice: viz příloha A. 
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Celkový rozpočet je navržen s tím, že celkové příjmy činí 159.384.000,-- Kč   a 
celkové výdaje činí 173.871.000,-- Kč.  
 
V roce 2021 bude čerpán dlouhodobý účelový bankovní úvěr ve výši 30.000.000,-- 
Kč, který zastupitelstvo města přijalo na svém jednání 22. 6. letošního roku. 
 
Splátky stávajících dlouhodobých úvěrů budou činit 7.625.000,-- Kč.  
 
Rozdíl rozpočtu bude krytý přebytkem z předchozích let a bankovním úvěrem. 
 
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 2021 byl projednán finančním výborem, který jej doporučil 
zastupitelstvu ke schválení. 
    
 
K předloženému materiálu měl připomínku pan starosta. Upozornil na to, že přebytek 
může být ještě ovlivněn mimořádným navýšením daňových příjmů a přijatými 
platbami za prodej pozemků. Další připomínky nebyly. Pan starosta vyzval členy 
návrhové komise k předložení návrhu na usnesení k tomuto bodu. Pan Stránský 
přednesl návrh na usnesení.  
Usnesení  10/77/2020                      
(13-0-0) 
 
Ad/4  
Ing. Irlbeková seznámila zastupitele s materiálem „Projendání ceny vodného a 
stočného na rok 2021.“  
Na základě ekonomického rozboru nákladů a výnosů z roku 2020 a schváleného 
Plánu obnovy vodovodů a kanalizací předložil správce vodovodní infrastruktury 
ČEVAK, a.s. České Budějovice návrh kalkulace vodného a stočného pro rok 2021 
s touto úpravou.  
 

 Cena 2020 
bez DPH 

Cena 2020 
s DPH 

Návrh 2021 
bez DPH 

Návrh 2021 
s DPH 

Meziroční 
nárůst ceny 

v % bez DPH 
Vodné 23,08 Kč/m3   25,39 Kč/m3   24,23 Kč/m3   26,65 Kč/m3   4,98 % 
Stočné 31,79 Kč/m3   34,97 Kč/m3   32,77 Kč/m3   36,05 Kč/m3   3,08 % 
Celkem  54,87 Kč/m3   60,36 Kč/m3   57,00 Kč/m3   62,70 Kč/m3   3,88 % 

 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 2021 ve výši 45,20 Kč/m3 v roce 2020 to bylo 

42,58 Kč/m3.  Jedná se tedy o nárůst o 6,15 %. 
Jako kompenzace výše stočného pro obyvatele Staré Lhoty a Zelené Lhoty je 
stanovena na rok 2021 ve výši 8,- Kč/m3 a nemovitost. Žádost o uvedenou 
kompenzaci 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.  
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 cena 2020 
bez DPH 

cena 2020 
s DPH 

návrh 2021 
bez DPH 

Návrh 2021 
s DPH 

Meziroční 
nárůst ceny 

v % bez DPH 
Stočné 18,61 Kč/m3 20,47 Kč/m3 19,36 Kč/m3 21,30 Kč/m3 4,03 % 

 
 
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  10/78./1/2020                      
(13-0-0) 
Usnesení  10/78./2/2020                      
ZM bere zprávu na vědomí 
Usnesení  10/78./3/2020                      
(13-0-0) 
Usnesení  10/78./4/2020                      
(13-0-0) 
 
 
Ad/5 
Pan Kolář seznámil zastupitele s materiálem „Projednání ceny tepla na rok 2021.“ 
Nájemce centrálního zásobování teplem společnost Nýrská teplárna, s.r.o. Nýrsko 
předložil kalkulaci předpokládaných nákladů a výnosů při zajišťování služeb dodávky 
tepla v roce 2021. Na základě této kalkulace zůstává cena tepelné energie pro rok 
2021 ze zdroje CZT Nýrská teplárna, s.r.o. stejná, tj. 506,- Kč/GJ + sazba DPH 
stanovená zákonem.  
 
K předloženému materiálu neměl nikdo ze ZM připomínky. Pan starosta podal 
informaci o efektivitě provedené investice, kterou byla celková rekonstrukce 
tepelného hospodářství. Pan starosta vyzval členy návrhové komise k předložení 
návrhu na usnesení k tomuto bodu. Pan Stránský přednesl návrh na usnesení.  
Usnesení 10/79/2020     
ZM bere zprávu na vědomí 
 
  
Ad/6 
Bc. Hladíková seznámila zastupitele s materiálem „Projednání OZV č. 2/2020 – 
systém shromažďování a odstraňování komunálních odpadů.“ 
Zastupitelstvo města Nýrska schválilo na svém veřejném zasedání dne 2. 3. 2015 
Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se 
stavebním odpadem. Tato vyhláška byla v roce 2017 a 2019 dvakrát měněna 
změnovými vyhláškami.  
Vzhledem k úpravám systému sběru odpadů ve městě, předkládám novou OZV. Od 
roku 2020 jsou označeny sběrné nádoby o velikosti 240 l známkami svozové firmy. 
Dle četnosti svozu jednou týdně nebo jednou za 14 dní jsou známky barevně 
rozlišeny. Četnost svozu se odvíjí od počtu členů domácnosti. Od roku 2021 bude 
zavedena povinnost označit známkou i sběrné nádoby o velikosti 110 l a 120 l. Tyto 
nádoby budou vyváženy jednou za týden. Známku získají občané města po 
zaplacení místního poplatku za využívání systému sběru odpadů. 
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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  10/80/2020  
(13-0-0)   
 
Ad/7 
Ing. Grolmusová seznámila zastupitele s materiálem „Projednání OZV č. 3/2020 – 
poplatek za odpady.“ 
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 (2019) za sběr a svoz netříděného 
komunálního odpadu.  

 
Návrh obecně závazné vyhlášky stanovuje v čl. 4 sazbu pro rok 2021 na základě 
následujícího výpočtu: 
 
Sazbu poplatku tvoří: 
a) částka podle § 10b, odst. 5, písm. a) zákona o místních poplatcích, ve znění 
pozdějších změn a doplňků: 
 
107,- 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: 
 
623,- Kč za osobu a kalendářní rok 
 
Výpočet: 
Tato částka je stanovena ze skutečných nákladů za sběr a svoz netříděného 
komunálního odpadu za rok 2019  (3 044 817,- Kč): 
počet fyzických osob:  4.667 
počet objektů:     221 
celkem:   4 888 
 
3 044 817 : 4 888 = 623,- Kč za osobu a kalendářní rok 
 
Výše místního poplatku:            730,-Kč 
 
 
K předloženému materiálu neměl nikdo ze ZM připomínky. Pan starosta upozornil na 
to, že od příštího roku je zákonem upravena výše poplatku za ukládání komunálního 
odpadu na skládky. Tato skutečnost se promítne výrazně do plateb za likvidaci 
odpadu občany našeho města. Pan starosta vyzval členy návrhové komise 
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k předložení návrhu na usnesení k tomuto bodu. Pan Stránský přednesl návrh na 
usnesení.   
Usnesení  10/81/2020 
(13-0-0)  
Ad/8 
Bc. Hladíková seznámila zastupitele s materiálem „Změna č. 3 ÚP Nýrsko.“ 
Zastupitelstvo města Nýrska na svém veřejném zasedání dne 29. 4. 2019 schválilo 
návrh změny č. 3 ÚP Nýrsko, který byl zpracován Ing. Arch. Petrem Durdíkem a 
Akad. Arch. Tomášem Turkem. Dne 1. 6. 2020 se konalo společné jednání o návrhu 
změny. Dotčené orgány, sousední obce a Krajský úřad Plzeňského kraje byly 
vyzváni k uplatnění stanovisek do 30 dnů od společného jednání. 
Sousední obce, občané a vlastníci pozemků a staveb žádné připomínky neuplatnili. 
Dotčené orgány zaslaly svá stanoviska. Pouze Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor 
životního prostředí nesouhlasí s předloženým návrhem, protože návrh změny 
vymezuje nové zastavitelné plochy na půdách I. a II. třídy ochrany půdy. Z tohoto 
důvodu požaduje KÚPK, odbor životního prostředí rozhodnutí zastupitelstva města o 
úpravě návrhu po společném jednání. 
 
 
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 obytné 
Vyhodnocení:  lokalita je z větší části vymezena na půdě IV. třídy ochrany, 

jen severozápadní část (cca 200 m2) zasahuje do půdy I. 
třídy ochrany 

Návrh: lokalitu v návrhu ponechat, část lokality nacházející se na třídě ochrany 
půdy I. kompenzovat dle návrhu zpracovatele 
 
 
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 – záměr výstavby dvou rodinných domů 
Vyhodnocení:                 návrh bez úprav 
 
 
Lokalita 3.4 – p.p.č. 593/2 a 593/3 v k.ú. Nýrsko 
Současné využití:          ZV – plochy zemědělské výroby – orná půda 
Navrhované využití:       O – ploch bydlení všeobecně obytné (záměr výstavby RD) 
Vyhodnocení:                 lokalita vymezena z větší části na půdě II: třídy ochrany, část    

zasahuje do I. třídy ochrany (cca 400 m2) 
Návrh: lokalitu v návrhu ponechat, část lokality nacházející se na třídě ochrany 
půdy I. kompenzovat dle návrhu zpracovatele 
 
 
Lokalita 3.7 – p.p.č. 2420, 2424, 2425 v k.ú. Nýrsko 
Současné využití:          ZV – zemědělská výroba 
Navrhované využití:      LS – plochy lesní 
Vyhodnocení:               návrh bez úprav 
 
Lokalita byla v návrhu pro společné jednání upravena zpracovatelem ÚP, 
navrhované plochy lesa zabírají větší část území, než žadatel původně požadoval, 
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navrhuji aby změna funkčního využití na LS – plochy lesní byla provedena podle 
původní žádosti žadatele. 
 
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  10/82./1/2020 
(13-0-0) 
Usnesení  10/82./2/2020 
(13-0-0) 
 

Ad/9 
Ing. Křížek seznámil zastupitele s materiálem „Projednání podání žádostí o dotace.“ 
a) Ministerstvo pro Místní rozvoj ČR vyhlásilo výzvu pro podání žádostí o dotaci do 
Programu rozvoje regionů pro rok 2021. Obce s více než 3 000 obyvateli mohou 
žádat o dotaci na obnovu místních komunikací. Město Nýrsko připravilo žádost na 
obnovu povrchu Tylovy ulice. Poskytovatel dotace požaduje, aby záměr k podání 
žádosti o dotaci byl schválen zastupitelstvem města. 
 
b) Na základě žádosti obdrželo město Nýrsko dotaci na výstavbu vodovodního 
přivaděče do Hodousic. Poskytovatelem dotace ve výši 1, 25 mil. Kč je Plzeňský kraj, 
který požaduje před sepsáním vlastní smlouvy projednání přijetí dotace v orgánech 
obce. 
 
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  10/83./1/2020  
(13-0-0) 
Usnesení  10/83./2/2020  
(13-0-0) 
 

Ad/10 
Paní Koreňová seznámila zastupitele s materiálem „Projednání nákupu a prodeje 
pozemků.“ 
 
 

1) Pan J. F., bytem 1002, 330 27 Vejprnice podal žádost o odkoupení 
pozemkové parcely č. 149/3  - ostatní plocha, o výměře 640 m2 v k.ú. Bystřice 
nad Úhlavou. Důvodem žádosti je předejití problémům v jednání při řešení 
případné rekonstrukce domu. Pozemková parcela v územním plánu města 
Nýrska je vedena jako SZ- sady, zahrady, zahradnictví. Hlavní využití – 
výsadba ovocných dřevin, užitkové a okrasné zahrady, plochy a stavby pro 
pěstování rostlin, okrasné a ovocné školky, přípustné funkční využití – drobné 
vodní plochy, pěší komunikace a prostory, komunikace účelové. Na místě 
zjištěno, že část pozemkové parcely ve vlastnictví města je zaplocená a 
užívána žadatelem.  
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Předběžný návrh:  zaplocenou část pozemkové parcely pronajmout, pokud prodej 
části pozemkové parcely č. 149/3 v k.ú. Bystřice nad Úhlavou, tak po zarovnání 
s pozemkovou parcelou č. 147 v k.ú. Bystřice nad Úhlavou, po geometrickém 
zaměření a prodej dle platné směrnice č. 26/2015 za cenu 300,-Kč/m2 
 
 

2) Pan M. F., Stará Lhota 54, 340 22 Nýrsko podal žádost o koupi části cca 95 
m2 pozemkové parcely č. 481/4 – ostatní plocha (ostatní komunikace), o 
výměře 257 m2 v k.ú. Stará Lhota ve vlastnictví Města Nýrska. Důvodem 
podání žádosti je přičlenění k vlastní nemovitosti. Část pozemkové parcely, o 
kterou je podána žádost je v územním plánu vedena jako ZMK – zeleň 
městská a krajinná. Podmíněné přípustné využití jako parkovací a odstavné 
plochy, komunikace vozidlové. Geometrické zaměření na náklady žadatele. 

Předběžný návrh: prodej části pozemkové parcely č. 481/4 v k.ú. Stará Lhota po 
geometrickém zaměření, které bude na náklady žadatele, výměra dle 
geometrického plánu a cena dle platné směrnice č. 26/2015 za cenu 300,- Kč/m2  

 
3) Pan J. S. a paní J. K., oba bytem Zelená Lhota 36, 340 22 Nýrsko podali 

žádost o odkoupení části cca 80 m2 pozemkové parcely č. 1077/8 – ostatní 
plocha (ostatní komunikace) v k.ú. Zelená Lhota ve vlastnictví Města Nýrska. 
Důvodem podání žádosti je zaměření schodů a zámkové dlažby před domem. 
V územním plánu města Nýrska je parcela vedena jako VV – veřejné 
vybavení. Přípustné funkční využití – zeleň, pěší komunikace a prostory.  

Předběžný návrh: prodej části pozemkové parcely č. 1077/8 v k.ú. Zelená Lhota 
po geometrickém zaměření na náklady žadatelů. Výměra dle geometrického plánu 
a cena dle platné směrnice č. 26/2015 za cenu 300,- Kč/m2 
 
 

4) Manželé P. a J.H., bytem 57, 340 22 Nýrsko podali žádost o koupi části 
pozemkové parcely č. 2205 – ostatní plocha a části pozemkové parcely č. 
1567/1 – ostatní plocha (ostatní komunikace) v k.ú. Nýrsko ve vlastnictví 
Města Nýrska a to v šířce cca 2,6 m. Důvod podání žádosti, je rozšíření 
příjezdové komunikace k nemovitosti ve vlastnictví žadatelů. Pozemková 
parcela v územním plánu města Nýrska je vedena jako P - parky, hřbitovy, 
ztvárněné plochy zeleně. Přípustné funkční využití – hřiště, stezky, 
komunikace účelové. Žadatelé předložili návrh výměry č.1, město předložilo 
návrh výměry č.2, se kterým žadatelé po konzultaci souhlasili.  

Předběžný návrh: prodej části pozemkové parcely č. 2205 a části pozemkové 
parcely č. 1567/1 obojí v k.ú. Nýrsku - návrh č.2-  dle geometrického zaměření na 
náklady žadatelů. Výměra dle geometrického zaměření a cena dle platné směrnice 
č. 26/2015 za cenu 300,-Kč/m2 
 

5) Zastupitelstvo města Nýrska na svém 7. veřejném zasedání konaného dne 
24.02.2020 odsouhlasilo zveřejnění záměru města na prodej 46 pozemků 
v lokalitě „U HŘIŠTĚ“. Tento záměr s podmínkami prodeje byl zveřejněn na 
úřední desce ve dnech 28.02.2020 – 16.03.2020. Zastupitelstvo město Nýrska 
na svém 9. veřejném zasedání konaného dne 21.09.2020 schválilo Kupní 
smlouvu na prodej pozemků. Město Nýrsko podává návrh na schválení 
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upravených podmínek s ohledem na zásah vyšší moci a to na prodloužení 
doby na podepsání smlouvy z 30 dnů na 50 dnů od nabytí právní moci 
stavebního povolení na vodovod a kanalizace (nabytí 26.11.2020). Dále 
Město Nýrsko podává návrh na schválení posunutí termínu poslední splátky 
za stavební parcelu z 31.08.2021  na 30.9.2021 a posunutí termínu data 
podání návrhu na vklad vlastnického práva do katastru z 01.09.2021 na 
01.10.2021  a to z důvodu vyšší moci, kterou nemůže prodávající objektivně 
ovlivnit. 

 
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  10/84./1/2020  
(13-0-0) 
Usnesení  10/84./2/2020  
(13-0-0) 
Usnesení  10/84./3/2020  
(13-0-0) 
Usnesení  10/84./4/2020  
(13-0-0) 
Usnesení  10/84./5/2020  
(13-0-0) 
 

Ad/11a) 
Pan Šťasta seznámil zastupitele s materiálem „Projednání poskytnutí dotace na 
provoz ordinace praktického lékaře.“ 
Informace o vyúčtování dotace poskytnuté v letošním roce a návrh dotace na rok 
2021 
 
Dne 10. 12. letošního roku předložila paní MUDr. Pajdlhauserová vyúčtování dotace 
na provoz ordinace praktického lékaře, která byla odsouhlasena na jednání 7. 
veřejného zasedání našeho zastupitelstva. Z předložených dokladů je zřejmé, že byly 
splněny podmínky stanovené ve smlouvě o poskytnutí dotace. Paní doktorka 
předložila doklady na úhradu nákladů ve výši 212 343,- Kč, což představuje 55 % 
z celkové dotace. Smlouva stanovuje, že příjemce musí předložit doklady na min. 
50% dotace. Kontrolu dokladů provedla paní Preslová. 
Při společném jednání s MUDr. Pajdlhauserovou byly projednány podmínky další 
finanční pomoci na provoz ordinace. Vzhledem k tomu, že se nepodařilo naplnit 
předpokládaný objem pacientů (na příčině mohou být různá opatření v důsledku 
covidu), bude nutné i v příštím roce poskytnout finanční pomoc této ordinaci. Pro 
informaci uvádíme stav k 10. 12., který čítá cca 800 pacientů. S ohledem na 
stanovený propočet se jedná o finanční částku ve výši 306 tis. Kč, což představuje 
25 500,- Kč /měsíc. 
Návrh přidělení dotace je podložen i kladným hodnocením práce paní doktorky ze 
strany občanů (pacientů) i zastupitelů.  

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.  
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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  10/85/2020  
(13-0-0) 

Ad. 11 b) 
Slečna Holá seznámila zastupitele s rezignací na svůj mandát zastupitele města 
Nýrska. Tento mandát jí končí o půlnoci dne, kdy byla rezignace doručena starostovi 
města, tj. dne 14. 12. 2020 ve 24, 00 hodin. 
Pan starosta v reakci na toto sdělení informoval zastupitele o dalším postupu řešení. 
Od 0, 01 hodin dne 15. 12. 2020 se stává zastupitelem města první náhradník 
politické strany, za kterou byla slečna Holá do zastupitelstva města zvolena. V tomto 
případě se jedná o ODS. Prvním náhradníkem je pan Jiří Hřebec, bytem Nádražní 
805, 340 22 Nýrsko. Ten bude starostou města informován dne 15. 12. o této 
skutečnosti a v případě jeho souhlasu s přijetím mandátu zastupitele města, složí 
nový zastupitel slib na nejbližším zasedání zastupitelstva. 
 
Ad/12 
Diskuze  
 bez připomínek. 

 
 
Ad/13 
Závěr zasedání. Pan starosta poděkoval zastupitelům za celoroční práci a popřál i 
všem ostatním, aby tento zvláštní rok ukončili ve zdraví. Přeje klidné prožití svátku 
vánočních. Do nového roku hodně zdraví, štěstí a spokojenosti. 
Veřejné zasedání ukončil /17.25 h/. 
 
 
Nýrsko dne 14. 12. 2020 
Zapsala: Klára Jandová                      
 
 
 
 
 
 
                                                                                                 Ing. Miloslav Rubáš  v.r. 
                                                                                               starosta města Nýrska 
 
 
 
 
Zápis byl ověřen dne 15. 12. 2020 
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Usnesení z 10. veřejného zasedání Zastupitelstva města Nýrska konaného           
dne 14. 12. 2020 v 16. 00 hodin 

ve společenském sále Městské knihovny v Nýrsku. 
 
77. 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 2021, tj. rozpočet příjmů ve výši 
159.384.000,-- Kč, rozpočet výdajů ve výši 173.871.000,-- Kč a financování ve výši 
+22.375.000,-- Kč. 
 
78.1 Zastupitelstvo města Nýrska schvaluje pro rok 2021 ceny vodného ve výši 24,23 
Kč/m3 a stočného ve výši 32,77 Kč/m3 (výše stočného mimo obyvatel Staré Lhoty a 
Zelené Lhoty).  Tyto ceny jsou platné pro všechny odběratele a jsou uvedeny bez 
DPH. 
 
78.2 Zastupitelstvo města Nýrska bere na vědomí cenu stočného ve Staré Lhotě a 
Zelené Lhotě ve výši 45,20 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. 
 
78.3 Zastupitelstvo města Nýrska schvaluje finanční dar pro uživatele kanalizačního 
řadu obce Stará Lhota a Zelená Lhota ve výši 8,- Kč /m3 na jedno přípojné místo. 
Žádost o uvedenou kompenzaci je možné podat do konce kalendářního roku, ve 
kterém proběhlo vyúčtování za dané fakturační období. 
 
78.4 Zastupitelstvo města Nýrska schvaluje cenu předávané splaškové vody na 
předávacích místech pro DSO Údolí pod Ostrým a Skelná Huť ve výši 19,36 Kč/m3 
bez DPH. 
 
79. Zastupitelstvo města Nýrska bere na vědomí cenu tepla dodávaného 
pronajímatelem tepelného hospodářství, tj. Nýrská teplárna s.r.o.  Nýrsko, pro rok 
2021 ve výši 506,00 Kč/GJ + DPH v zákonem stanovené výši. 
 
80. 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. 2/2020, o stanovení systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání 
se stavebním odpadem.   
 
81. 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. 3/2020, o místním poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 
odpadů.  
 
82.1 Zastupitelstvo města Nýrska rozhodlo o úpravě návrhu změny č. 3 ÚP Nýrsko 
po společném jednání.  Lokality 3.1 a 3.4 budou v návrhu ponechány. Zastavitelná 
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plocha lokalit, která se nachází na třídě ochrany půdy I., bude v návrhu 
kompenzována dle návrhu zpracovatele.  
 
82.2 Zastupitelstvo města Nýrska rozhodlo o úpravě návrhu změny č. 3 ÚP Nýrsko 
po společném jednání. Lokalita 3. 7 bude v návrhu upravena podle požadavku 
žadatele v žádosti o změnu ÚP. 
 
83.1 Zastupitelstvo města Nýrska schvaluje podání žádosti o dotaci na obnovu místní 
komunikace Tylova ulice do Programu rozvoje regionů vyhlášeného Ministerstvem 
pro místní rozvoj. 
 
83.2 Zastupitelstvo města Nýrska rozhodlo o přijetí dotace ve výši 1, 25 mil. Kč od 
poskytovatele dotace, kterým je Plzeňský kraj. 
 
 
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: 
 
84.1 Prodat část pozemkové parcely č. 149/3 – ostatní plocha, o celkové výměře 640 
m2 v k.ú. Bystřice nad Úhlavou po geometrickém zaměření za cenu 300,- Kč/m2 
žadateli panuJ. F., geometrické zaměření na náklady žadatele.  
 
84.2 Prodat část pozemkové parcely č. 481/4 – ostatní plocha, o celkové výměře 257 
m2 v k.ú. Stará Lhota po geometrickém zaměření žadateli panu M. F. za cenu 300,- 
Kč/m2, geometrické zaměření na náklady žadatele. 
 
84.3 Prodat část pozemkovou parcelu č. 1077/8 – ostatní plocha, o celkové výměře 
884 m2 v k.ú. Zelená Lhota po geometrickém zaměření za cenu 300,-Kč/m2 
žadatelům panu J. S. a  paníJ. K., geometrické zaměření na náklady žadatelů 
 
84.4 Prodat část pozemkové parcely č. 2205 – ostatní plocha, o celkové výměře 194 
m2  a část pozemkové parcely č. 1567/1 – ostatní plocha, o celkové výměře 1624 m2 

obojí v k.ú. Nýrsko po geometrickém zaměření za cenu 300,- Kč/m2 žadatelům panu 
P. a J.H., geometrické zaměření na náklady žadatelů 
 
84.5 Schválit úpravu kupní smlouvy na prodej pozemků v lokalitě U Hřiště. Upravená 
smlouva je přílohou tohoto usnesení. 
 
85. 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 306.000,- Kč paní MUDr. Daniele Pajdlhauserové, a uzavření veřejnoprávní 
smlouvy o poskytnutí dotace dle zákona č. 250/2000 Sb. 
 
Nýrsko dne 14. 12. 2020 
 
 
 
 
 Bc. Soňa Hladíková  v.r.                       Ing. Miloslav Rubáš  v.r. 
 místostarostka města         starosta města 
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