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Zápis 
z 9. veřejného zasedání Zastupitelstva města Nýrska konaného 

dne 21. 09. 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 9. 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) 
 
Ing. Svejkovský, ověřovatel zápisu z 8. veřejného zasedání členů ZM, konaného            
dne 22. 06. 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): 

Mgr. Pavlík, pan Vítovec 
 
Za ověřovatele zápisu z dnešního zasedání byli navrženi a schváleni s výsledkem 
(11:0:2): 

Ing. Irlbeková, pan Šťasta 
 
Zapisovatelkou byla navržena a zvolena slečna Klára Jandová (13:0:0) 
 
Pan starosta předložil návrh programu dnešního jednání: 
 
1. Zahájení 

2. Kontrola usnesení 

3. Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací na období 2020 až 2029 

4. Projednání smlouvy o kontokorentním úvěru 

5. Projednání závěrečných účtů DSO Údolí pod Ostrým a Úhlava 

6. Projednání finanční výpomoci DSO Údolí pod Ostrým 

7. Projednání poskytnutí dotací sportovním, kulturním a zájmovým organizacím 

8. Změna organizačního řádu 

9. Projednání prodeje pozemků a nemovitostí 

10. Různé 

11. Diskuze 

12. 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 (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 8. 
veřejného zasedání, konaného 22. 06. 2020. Všechna usnesení z minulých zasedání 
jsou v pořádku.  
ZM bere zprávu na vědomí 
 
Ad/3  
Paní Bechyňová seznámila zastupitele s materiálem „Plán financování obnovy 
vodovodů a kanalizací na období 2020 až 2029.“  
Vlastníci vodovodů nebo kanalizací mají povinnost zpracovat a realizovat plán 
financování obnovy vodovodů a kanalizací, a to na dobu nejméně 10 let. Plán 
obsahuje vymezení vodohospodářského majetku včetně vyhodnocení jeho stavu, 
které je vyjádřené procentem opotřebení majetku. V roce 2019 činila hodnota 
vodohospodářského majetku města 296,8 mil. Kč bez DPH. Zajištění potřebné 
obnovy majetku vyžaduje každoročně vynaložit částku nejméně 4,48 mil. Kč bez 
DPH na obnovu vodohospodářského majetku. Investice na obnovu vodohospodářské 
infrastruktury jsou financovány prostřednictvím nájemného za pronájem 
vodohospodářské infrastruktury, dotací nebo vlastních finančních prostředků města. 
Plán stanovuje každoroční nárůst nájemného, tak aby v roce 2028 odpovídala výše 
nájemného částce potřebné každoročně na obnovu majetku.  
 

Hospodářský rok 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 
Nájemné za vodné 1,045 1,145 1,245 1,345 1,445 1,490 1,490 1,490 1,490 1,490 
Nájemné za stočné 2,085 2,205 2,325 2,445 2,565 2,685 2,805 2,925 2,990 2,990 
Nájemné celkem 3,130 3,350 3,570 3,790 4,010 4,175 4,295 4,415 4,480 4,480 

Částky jsou uvedeny v mil. bez DPH za rok 
 
K předloženému materiálu měl připomínku pan starosta. Upozornil na to, aby si 
všichni uvědomili, že zvýšení nájemného je možno dosáhnout pouze každoročním 
zvyšováním cen vodného a stočného (o min 1 v součtu vodného a stočného), nebo 
by muselo město uvolňovat ze svého rozpočtu peníze do fondu obnovy na tuto 
infrastrukturu. Další připomínky nebyly. Pan starosta vyzval členy návrhové komise 
k předložení návrhu na usnesení k tomuto bodu. Pan Vítovec přednesl návrh na 
usnesení.  
Usnesení  9/70/2020                      
(13-0-0) 
 
Ad/4  
Ing. Křížek seznámil zastupitele s materiálem „Uzavření smlouvy o kontokorentním 
úvěru.“  
Město Nýrsko má v současné době poskytnut od Komerční banky a.s. kontokorentní 
úvěr do výše 20 mil. Kč se splatností ke dni 20. 12. 2020. Tyto finanční prostředky 
jsou používány na překlenutí časového nesouladu mezi příjmy a výdaji města, 
zejména při realizaci investičních akcí, na které město získává dotace. Doposud byla 
smlouva o kontokorentním úvěru vždy na dobu určitou a formou dodatků byla 
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prodlužována. Finanční výbor doporučuje schválit smlouvu o kontokorentním úvěru 
na dobu neurčitou, s výší limitu 20 mil. Kč. Zprávu doplnil pan starosta o informaci, že 
se náklady na kontokorentní úvěr tj. úroky, pohybují v současné době pod 1 % 
 
K předloženému materiálu neměl nikdo ze ZM připomínky. Pan starosta vyzval členy 
návrhové komise k předložení návrhu na usnesení k tomuto bodu. Mgr. Pavlík 
přednesl návrh na usnesení.  
Usnesení  9/71/2020                      
(13-0-0) 
 
Ad/5.1 
Ing. Rubáš seznámil zastupitele s materiálem „Projednání závěrečného účtu DSO 
Údolí pod Ostrým za rok 2019.“ 
Podle §39 zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších změn a doplňků, předkládá předseda DSO závěrečný 
účet DSO zastupitelům členských obcí po jeho schválení v orgánu DSO. Zároveň s 
ním se předkládá zpráva o výsledcích hospodaření za hodnocený rok. Dne 
30.6.2020 schválilo Shromáždění starostů DSO roční účetní závěrku v rozsahu 
předepsaném účetními předpisy a ve verzi podléhající přezkoumání sdružení 
auditorem. Ekonomka DSO seznámila přítomné s výsledkem za loňský rok. Svazek 
hospodařil s kladným hospodářským výsledkem tj. ziskem ve výši 508 tis. Kč. Příjmy 
a výdaje DSO v plném členění podle rozpočtové skladby jsou uvedeny ve výkazu o 
plnění rozpočtu za rok 2019. 
V průběhu jednání DSO byla projednána „Zprávy nezávislého auditora o výsledku 
přezkoumání hospodaření, kterou zpracoval auditor Ing. Vičar. Předseda DSO 
upozornil zejména na pasáž: 

ZÁVĚR ZPRÁVY  O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ  

A. VYJÁDŘENÍ K SOULADU HOSPODAŘENÍ S HLEDISKY PŘEZKOUMÁNÍ 
HOSPODAŘENÍ  

Na základě námi provedeného přezkoumání hospodaření sdružení obcí Údolí pod 
Ostrým jsme nezjistili žádnou skutečnost, která by nás vedla k přesvědčení, že 
přezkoumávané hospodaření není ve všech významných (materiálních) ohledech v 
souladu s hledisky přezkoumání hospodaření uvedenými v bodě III. této zprávy.  

B. VYJÁDŘENÍ OHLEDNĚ CHYB A NEDOSTATKŮ 

Zákon č.420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných 
celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších změn a doplňků, stanoví, 
abychom ve zprávě uvedli závěr podle ustanovení § 10 odst. 2 písm. d) a odst. 3 
citovaného zákona. Na základě tohoto ustanovení musíme ve zprávě uvést, zda při 
přezkoumání hospodaření byly zjištěny chyby a nedostatky a v čem případně 
spočívaly, a to bez ohledu na jejich významnost a jejich vztah k hospodaření ÚSC 
jako celku.  

Při přezkoumání hospodaření sdružení obcí Údolí pod Ostrým za rok 2019 jsme 
nezjistili chyby a nedostatky.  

C. Upozornění na případná rizika - Není případné. 
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Na závěr jednání DSO předložil předseda návrh Závěrečného účtu za rok 2019 v 
tomto znění: Projednání závěrečného účtu za rok 2019 se uzavírá vyjádřením 
souhlasu plného počtu přítomných hlasů (2), s celoročním hospodařením, a to 
bez výhrad. 
K předloženému materiálu neměl nikdo ze ZM připomínky. Pan starosta vyzval členy 
návrhové komise k předložení návrhu na usnesení k tomuto bodu. Pan Vítovec 
přednesl návrh na usnesení.  
Usnesení 9/72./1/2020     
ZM bere zprávu na vědomí 
 
Ad/5.2 
Bc. Hladíková seznámila zastupitele s materiálem „Předložení Závěrečného účtu 
Dobrovolného svazku obcí Úhlava za rok 2019.“ 
Závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí Úhlava byl projednán na shromáždění 
starostů dne 26.6.2020. Ze závěrečného účtu DSO Úhlava vyplývá, že hospodaření 
za rok 2019 skončilo schodkem. Důvodem jsou výdaje na dva dotační projekty 
v rámci programu přeshraniční spolupráce. Schodek byl krytý návratnou finanční 
výpomocí.  Příjmy za rok 2019 celkem po konsolidaci činily 53.200,- Kč, výdaje 
252.143,17 Kč. Zůstatek na účtu k 31.12.2019 byl 173.852,05 Kč.  Auditor Ing. David 
Vičar provedl přezkoumání hospodaření DSO Úhlava za rok 2019. Zpráva o 
výsledcích přezkoumání konstatuje: „Na základě námi provedeného přezkoumání 
hospodaření DSO Úhlava jsme nezjistili žádnou skutečnost, která by nás vedla 
k přesvědčení, že přezkoumávané hospodaření není ve všech významných 
(materiálních) ohledech v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření uvedenými 
v bodě III. této zprávy. Při přezkoumání hospodaření DSO Úhlava za rok 2019 jsme 
nezjistili žádné chyby a nedostatky.“  
K předloženému materiálu neměl nikdo ze ZM připomínky. Pan starosta vyzval členy 
návrhové komise k předložení návrhu na usnesení k tomuto bodu. Pan Vítovec 
přednesl návrh na usnesení.  
Usnesení 9/72./2/2020     
ZM bere zprávu na vědomí 
  
Ad/6 
Pan Stránský seznámil zastupitele s materiálem „Projednání přijetí návratné finanční 
výpomoci pro DSO Údolí pod Ostrým.“ 
DSO Údolí pod Ostrým zahájilo v dubnu 2017 výstavbu II. etapy kanalizace v obci 
Hamry. Celá akce byla realizována na základě smlouvy dodavatelem firmou SUPTel, 
a. s. za částku 17, 5 mil. Kč + DPH. Součástí akce má být i realizace technických 
úprav vybraných centrálních přečerpávacích stanic. Toto opatření bylo navrženo jako 
doplnění první etapy realizace odkanalizování obcí Děšenice, Milence, Zelená a 
Stará Lhota a Hamry a mělo vést k odstranění zápachu v některých částech 
dotčených obcí.  
Financování výstavby druhé etapy bylo zajištěno z dotace poskytnuté SFŽP, 
kofinancováním z Plzeňského kraje a peněz DSO. Problémem financování bylo, že 
úpravy čerpacích stanic byly v žádosti vedeny jako neuznatelný náklad, protože 
pravidla poskytovatele neumožňovala tato opatření dotačně financovat.  
V původním záměru DSO bylo provést úpravy čerpacích stanic v počtu 6 ks, nicméně 
vhodným postupem, průběžně přijímanými opatřeními a optimalizací provozu byl 
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zápach odstraněn prakticky ve všech lokalitách. Nicméně po dohodě s přizvanými 
odborníky bylo rozhodnuto, že jako preventivní opatření proti zápachu bude 
provedeno provzdušňování na jedné čerpací stanici a to ve Staré Lhotě. Náklad na 
toto zařízení činí cca 350 tis. Kč. 
V současné době dochází k výraznému zlepšení v hospodaření DSO a to zejména 
proto, že je v lokalitě, ve které se kanalizace stavěla, připojeno zhruba 90% 
nemovitostí. Přesto na posledním jednání DSO požádala ekonomka DSO paní 
Skořepová o tento druh finanční pomoci pro případ neočekávaných okolností ve 
financování DSO. 
Proto předkládám, jako předseda DSO, žádost o finanční výpomoc pro DSO Údolí 
pod Ostrým ve výši 300 tis. Kč na dobu 3 let. DSO by přivítalo bezúročnost této 
výpomoci a povolení nepravidelných ročních splátek do konce roku 2023. 
K předloženému materiálu neměl nikdo ze ZM připomínky. Pan starosta vyzval členy 
návrhové komise k předložení návrhu na usnesení k tomuto bodu. Mgr. Pavlík 
přednesl návrh na usnesení.   
Usnesení  9/73/2020  
(13-0-0)   
 
Ad/7 
Ing. Irlbeková seznámila zastupitele s materiálem „Projednání poskytnutí dotací 
sportovním, kulturním a zájmovým ogranizacím města Nýrska.“ 
Město Nýrsko zveřejnilo dotační programy na rok 2020 "Podpora sportovní činnosti 
občanů města" a "Podpora kulturní a zájmové činnosti občanů města", a to 
vyvěšením na úřední desce MěÚ Nýrsko a zveřejněním na webových stránkách 
města, včetně pravidel pro poskytování dotací z obou programů. Termín pro podání 
žádostí byl stanoven do 24. 7. 2020. Do uvedeného termínu bylo doručeno celkem 8 
žádostí v oblasti sportu a 6 žádostí v oblasti kulturní a zájmové činnosti. Dále bylo 
doručeno 5 individuálních žádostí jednotlivců na reprezentaci města, ty však byly 
posouzeny mimo program. 
Komise jmenovaná starostou města veškeré žádosti posoudila a předložila návrhy 
k projednání finančnímu výboru, který je posoudil a navrhl schválení a uzavření 
veřejnoprávních smluv na dotace v maximální výši do 50 tis. Kč starostovi města. 
Pan starosta o jejich výši v rámci své pravomoci na základě doporučení komise a 
finančního výboru rozhodl dne 31. 7. 2020 rozhodnutím č. 156.     
Rozhodování o poskytnutí dotací nad 50 tis. Kč je vyhrazeno dle § 85, písm. c) 
zákona č. 128/2000Sb. o obcích zastupitelstvu města. 
 
Předložené žádosti nad 50 tis. Kč a doporučení komise a finančního výboru je 
následující: 
 
FK Okula Nýrsko, z.s. IČ: 48351814 - na provozní činnost oddílu FK Okula Nýrsko, 
na provoz, pronájem zařízení a materiální vybavení. 
Celková požadovaná částka 280.000,- Kč 
Komise po posouzení žádosti doporučuje dotaci ve výši 180.000,- Kč. 
 
Rugby Šumava Nýrsko z.s., IČ: 06124810 - na nákup sportovního vybavení, nájem 
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sportovišť, náklady spojené s účastí na turnajích. 
Celková požadovaná částka 70.000,- Kč 
Komise po posouzení žádosti doporučuje dotaci ve výši 50.000,- Kč 
 
Český zahrádkářský svaz Nýrsko, IČ: 64390144 - na provozní výdaje moštárny, 
dofinancování dotace z Plzeňského kraje na zateplení stropu provozní místnosti 
v moštárně. 
Celková požadovaná částka 99.936,- Kč 
Komise po posouzení žádosti doporučuje dotaci ve výši 65 000,- Kč 
 
Český svaz chovatelů, základní organizace Nýrsko, IČ: 01913760 - na dofinancování 
dotace poskytnuté z Plzeňského kraje, provozní náklady spolku a oprava staré 
klubovny. 
Celková požadovaná částka 90.000,- Kč 
Komise po posouzení žádosti doporučuje dotaci ve výši 65.000,- Kč 
 
V roce 2020 byly rozděleny programové dotace v následující výši (včetně dotací 
navržených ke schválení zastupitelstvu):  
 
Programové dotace 
Celkem dotace podpora sportu      290.000,- Kč 
Celkem dotace podpora kulturní a zájmová činnost  240.000,- Kč 
Celkem        530.000,- Kč 
 
Individuální dotace jednotlivci - reprezentace města 
Celkem        24.000,- Kč 
 
K předloženému materiálu měl připomínku pan starosta, který poukázal na 
opakovaně nekvalitní a neúplné žádosti, které předkládají jednotliví žadatelé. 
Informaci potvrdil i předseda finančního výboru Ing. Křížek. Nikdo další ze ZM 
připomínky neměl. Pan starosta vyzval členy návrhové komise k předložení návrhu 
na usnesení k tomuto bodu. Pan Vítovec přednesl návrh na usnesení.  
Usnesení  9/74./1/2020 
(13-0-0)  
Usnesení  9/74./2/2020 
ZM bere zprávu na vědomí  

Ad/8 
Ing. Grolmusová seznámila zastupitele s materiálem „Projednání změny 
organizačního řádu, navýšení počtu zaměstnanců pečovatelské služby.“ 
Ve znění § 102 odst. 2) písm. j) a odst. 4) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecních zřízeních), ve znění pozdějších změn a doplňků, je v pravomoci 
zastupitelstva stanovit počet zaměstnanců obce v obecním úřadě a v organizačních 
složkách obce. Z tohoto důvodu předkládáme návrh na změnu počtu zaměstnanců 
Městského úřadu Nýrsko a změnu organizačního schématu. 
Důvodem je potřeba navýšení počtu zaměstnanců v pečovatelské službě. Od září 
letošního roku došlo k rozšíření poskytování dovozu obědů o víkendech. V průběhu 
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letních měsíců se také navýšil počet klientů, kteří vyžadují časově náročnější 
individuální péči. Proto je nutné zvýšit počet zaměstnanců v pečovatelské službě na 
6 zaměstnanců. 
K předloženému materiálu neměl nikdo ze ZM připomínky. Pan starosta vyzval členy 
návrhové komise k předložení návrhu na usnesení k tomuto bodu. Mgr. Pavlík 
přednesl návrh na usnesení.  
Usnesení  9/75/2020 
(13-0-0) 

Ad/9 
Paní Koreňová seznámila zastupitele s materiálem „Projednání nákupu a prodeje 
pozemků.“ 
 
1) Město Nýrsko oznámilo záměr o prodeji nemovité  věci a to nebytového 
prostoru č. 225/6 v bytovém domě č.p. 225 se spoluvlastnickým podílem 3097/10000 
ke společným částem budovy č.p. 225 a pozemku st.260 v k.ú. Nýrsko, na adrese 
Petra Bezruče 225, 340 22 Nýrsko. Záměr prodeje byl zveřejněn na úřední desce 
Města Nýrska ve dnech 15.03.2019 – 01.04.2019. 
Předběžný návrh:  prodej nebytového prostoru – jednotky č. 225/6  v bytovém domě 
č.p. 225 se spoluvlastnickým podílem 3097/10000 ke společným částem budovy č.p. 
225 a pozemku st.260 v k.ú. Nýrsko dle znaleckého posudku vyhotoveným Ing. 
Václavem Vlčkem za cenu 900.000,- Kč. 

 
2) 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. Město Nýrsko předkládá ke schválení Kupní 
smlouvu se zřízením služebnosti jako práva věcné povahy. Kupní smlouva bude 
řešena individuálně s každým žadatelem. Prodejní cena je 960 Kč vč. DPH. 

 
3) Město Nýrsko, se sídlem Náměstí 122, 340 22 Nýrsko (jako budoucí 
prodávající) a ČEZ Distribuce a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín (jako 
budoucí kupující) uzavírají Smlouvu o budoucí kupní smlouvě č. 4121371947 na 
pozemkovou parcelu č. 2468/54 v k.ú. Nýrsko. Budoucí kupující má zájem na části 
pozemku vybudovat trafostanici. Smluvní strany se zavazují, že do 5 let od uzavření 
této smlouvy uzavřou do 2 měsíců od doručení výzvy budoucímu prodávajícímu 
kupní smlouvu. Předmět kupní smlouvy vznikne na základě geometrického plánu a 
předpokládaná velikost převáděného pozemku činí cca 22 m2. Kupní cena 
převáděného pozemku bude stanovena znaleckým posudkem, vypracovaným 
znalcem z oboru oceňování nemovitostí dle zákona č. 151/1997 Sb. na náklady 
budoucího kupujícího. 
 
4) Pan Ing. M. F., Nýrsko podal žádost o odkoupení pozemkové parcely č. 
1451/4 – zahrada, o výměře 382 m2 a pozemkové parcely č. 1449/21 – zahrada, o 
výměře 5 m2 obojí v k.ú. Nýrsko. Pozemkové parcely má žadatel několik let 
pronajaté, nejprve od Státního statku Dešenice a poté od Města Nýrska. 
Dle územního plánu Města Nýrska jsou zahrady vedeny jako plochy bydlení  - „O“ 
všeobecně obytné, NY/O/1 - zastavitelná plocha rozvojová pro zástavbu rodinnými 
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domy. 
Předběžný návrh: prodej pozemkových parcel dle prováděcí směrnice Města 
Nýrska č. 26/2015 čl.4 bod 4.2. za cenu 300,-/m2, za cenu 116.100,- Kč. 
 

5) Pan M. D., Nýrsko podal žádost o odkoupení pozemkové parcely č. 1451/3 – 
zahrada, o výměře 389 m2 v k.ú. Nýrsko. Pozemkovou parcelu má žadatel několik let 
pronajatou, nejprve od Státního statku Dešenice a poté od Města Nýrska.  
Dle územního plánu Města Nýrska je zahrada vedena jako plocha bydlení  - „O“ 
všeobecně obytné, NY/O/1 - zastavitelná plocha rozvojová pro zástavbu rodinnými 
domy. 
Předběžný návrh: prodej pozemkových parcel dle prováděcí směrnice Města 
Nýrska č. 26/2015 čl.4 bod 4.2. za cenu 300,-/m2, za cenu 116.700,- Kč. 
 

6) Pan T. L., Nýrsko podal žádost o odkoupení pozemkové parcely č. 1451/5 – zahrada, 
o výměře 340 m2 a pozemkové parcely č. 1449/20 – zahrada, o výměře 43 m2 obojí 
v k.ú. Nýrsko. Pozemkové parcely má žadatel již několik let pronajaté od Města 
Nýrska a plně mu vyhovují k volnočasovým aktivitám s rodinou. 
Dle územního plánu Města Nýrska jsou zahrady vedeny jako plochy bydlení  - „O“ 
všeobecně obytné, NY/O/1 - zastavitelná plocha rozvojová pro zástavbu rodinnými 
domy. 
Předběžný návrh: prodej pozemkových parcel dle prováděcí směrnice Města 
Nýrska č. 26/2015 čl.4 bod 4.2. za cenu 300,-/m2, za cenu 114.900,- Kč. 

 
7) Paní M. S. , SRN, podala žádost o odkoupení části cca 214 m2 pozemkové 
parcely č. 1431 – ostatní plocha, o celkové výměře 3434 m2 v k.ú. Zelená Lhota. 
Důvodem podání žádosti žadatelka uvádí, že v roce 2019 koupila rodinný dům č.p. 
13 v Zelené Lhotě a po jeho rekonstrukci v letošním roce, se chce nastěhovat do 
domu na trvalo. Pozemek by žadatelka uklidila, vyčistila a vysázela by tam květiny, 
užívala by jej jako okrasnou zahradu. Geometrické zaměření pozemkové parcely na 
náklady žadatelky. 
Předběžný návrh: prodej výměry cca 133 m2 za domem při Zelenském potoce, za 
cenu dle prováděcí směrnice č. 26/2015, čl.4 bod 4.5. za cenu 100,-/m2 . Celková 
cena dle geometrické zaměření na náklady žadatelky. Část pozemku o výměře 81 m2 
před domem neprodávat, vedeno jako místní komunikace III. Třídy. 

 
8) Pan P. B., Nýrsko podal žádost o koupi části pozemkové parcely č. 1549/23 – 
zahrada, o celkové výměře 454 m2 a části pozemkové parcely č. 1533/1 – ostatní 
plocha, o celkové výměře 637 m2, obojí v k.ú. Nýrsko. Pozemkové parcely ve 
vlastnictví města Nýrska přímo sousedí s pozemkovou parcelou žadatele, který na ní 
má postavený rodinný dům. Žadatel podal žádost z důvodu rozšíření své zahrady. 
Na části pozemkové parcely č. 1549/23 je vázáno věcné břemeno – provozování 
vedení plynárenského zařízení, právu vstupu a vjezdu. Proto dojde před prodejem 
částí pozemkových parcel ke geometrickému zaměření na náklady žadatele. 
Předběžný návrh: prodej částí pozemkových parcel dle prováděcí směrnice Města 
Nýrska č. 26/2015 čl.4 bod 4.5. za cenu 100,-/m2. Celková cena stanovena na 
základě geometrického zaměření na náklady žadatele. 
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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 Vítovec 
přednesl návrh na usnesení.  
Usnesení  9/76./1/2020  
(13-0-0) 
Usnesení  9/76./2/2020  
(13-0-0) 
Usnesení  9/76./3/2020  
(13-0-0) 
Usnesení  9/76./4/2020  
(13-0-0) 
Usnesení  9/76./5/2020  
(13-0-0) 
Usnesení  9/76./6/2020  
(13-0-0) 
Usnesení  9/76./7/2020  
(13-0-0) 
Usnesení  9/76./8/2020  
(13-0-0) 

Ad/10 
Bc. Hladíková informovala, že původní bod č. 10  - Změna č. 3 ÚP Nýrsko byl z 
programu veřejného zasedání vyřazen, jelikož po zveřejnění programu veřejného 
zasedání přišla odpověď od Krajského úřadu Plzeňského kraje, že postup řešení 
problematiky řešených lokalit nebude možné uplatnit. Proto budou probíhat další 
jednání a snahou bude materiál připravit na nejbližší zasedání ZM.    
 
Ad/11 
Diskuze  
 pan K. poděkoval Městu Nýrsku za poskytnutí dotace. 
 pan starosta informoval o nově přijatých opatřeních u pečovatelek- 

roznos obědů za dveře, připravenost k řešení požadavků na nákupy 
seniorů apod. Dále informoval tom, že pokud budou i v dalších dnech 
denní nárůsty nakažených v hodnotách nad 3000 lidí, budou opatření 
aplikovaná na městském úřadě v dubnu a květnu letošního roku 
nastavena i v říjnu. Jednat se bude o omezení provozu úřadu, 
upřednostnění elektronické komunikace apod.   

 
Ad/12 
Závěr zasedání. Pan starosta poděkoval přítomným za účast a veřejné zasedání 
ukončil /17.20 h/. 
 
Nýrsko dne 21. 09. 2020 
Zapsala: Klára Jandová                      
 
                                                                                                 Ing. Miloslav Rubáš v.r. 
                                                                                               starosta města Nýrska 
 
 
Zápis byl ověřen dne 22. 09. 2020 
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Usnesení z 9. veřejného zasedání Zastupitelstva města Nýrska konaného           
dne 21. 09. 2020 v 16. 00 hodin 

ve společenském sále Městské knihovny v Nýrsku. 
 
70. Zastupitelstvo města Nýrska schvaluje Plán financování obnovy vodovodů a 
kanalizací na období 2020 až 2029. 
 
71. Zastupitelstvo města Nýrska, na základě doporučení finančního výboru, rozhodlo 
dle § 85, písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecních zřízeních) o uzavření 
smlouvy o kontokorentním úvěru ve výši 20 mil. Kč na dobu neurčitou. Zastupitelstvo 
pověřuje pana starostu Ing. Miloslava Rubáše k podpisu smlouvy. 
 
72.1 Zastupitelstvo města Nýrska bere na vědomí Závěrečný účet DSO Údolí pod 
Ostrým za rok 2019. 
 
72.2 Zastupitelstvo města Nýrska bere na vědomí Závěrečný účet DSO Úhlava za 
rok 2019. 
 
73. Zastupitelstvo města Nýrska v souladu s ust. §85, písm. j) zákona č. 128/2000 
Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje poskytnutí bezúročné finanční 
výpomoci ve výši 300 tis. Kč DSO Údolí pod Ostrým. Splacení poskytnutých peněz 
bude nejpozději do 31. 12. 2023 formou nerovnoměrných ročních splátek. 
 
74.1 Zastupitelstvo města Nýrska rozhodlo dle § 85, písm. c) zákona č. 128/2000 Sb.  

o obcích, ve znění pozdějších změn a doplňků, o uzavření veřejnoprávní smlouvy 
s: 
• FK Okula Nýrsko, z.s. IČ: 48351814, dotace ve výši 180.000,- Kč 
• Rugby Šumava Nýrsko z.s., IČ: 06124810, dotace ve výši 50.000,- Kč 
• Český zahrádkářský svaz Nýrsko, IČ: 64390144, dotace ve výši 65.000,- Kč 

na kofincování dotace PK na opravy budovy ve které sídlí 
• Český svaz chovatelů, základní organizace Nýrsko, IČ: 01913760, dotace ve 

výši 65.000,- Kč na kofinancování dotace PK na opravu budovy, ve které 
organizace sídlí 

 
74.2 Zastupitelstvo města bere na vědomí rozhodnutí starosty o uzavření smlouvy o 

poskytnutí následujících dotací: 
Oblast sportu: 
• Tenis klub Nýrsko z.s., IČ: 26524236, dotace ve výši 20.000,- Kč 
• Tělovýchovná jednota Nýrsko z.s ,.IČ: 64388697, dotace ve výši 18.000,- Kč 
• SPORT TEAM Nýrsko 2016 z.s., IČ: 04914384, dotace ve výši 10.000,- Kč 
• P. D. - za stolní tenis Nýrsko, dotace ve výši 5.000,- Kč 
• V. P. - za oddíl volejbalu, dotace ve výši 5.000,- Kč 
• M. T. - ASPV, dotace ve výši 2.000,- Kč 

 
Oblast kultury a zájmových činností: 
• Muzeum Královského hvozdu v Nýrsku z.s. IČ: 70830631, dotace ve výši 

35.000,- Kč. 
• Český rybářský svaz, z.s,. místní organizace Nýrsko, IČ 43314701, dotace ve 
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výši 25.000,- Kč. 
• Alfa Nýrsko, z.s. IČ: 222827439, dotace ve výši 40.000,- Kč. 
• Český svaz včelařů, Základní organizace Nýrsko, IČ: 61785385, dotace ve 

výši 10.000,- Kč. 
 
75. Zastupitelstvo města Nýrska stanovilo, na základě § 102, odst. 2), písm. j) a odst. 
4) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecních zřízeních), ve znění pozdějších změn 
a doplňků, celkový počet zaměstnanců Městského úřadu Nýrsko na 26 zaměstnanců. 
 
 
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: 
 
76.1 Prodat nebytový prostor - jednotku č. 225/6  v bytovém domě č.p. 225 se 
spoluvlastnickým podílem 3097/10000 ke společným částem budovy č.p. 225 a 
pozemek st.260 v k.ú. Nýrsko dle znaleckého posudku vyhotoveným panem Ing. 
Václavem Vlčkem za cenu min. 900.000,- Kč. 

76.2 Schválit Kupní smlouvu na jednotlivé pozemky v lokalitě ,,U Hřiště” za cenu 960 
Kč vč. DPH. Seznam pozemků je přílohou tohoto rozhodnutí. 

76.3 Podepsat Smlouvu o budoucí kupní smlouvě č. 4121371947 na pozemkovou 
parcelu č. 2468/54 v k.ú. Nýrsko ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s. na výstavbu 
trafostanice. 

76.4 Prodat pozemkovou parcelu č. 1451/4 – zahrada, o výměře 382 m2 a 
pozemkovou parcelu č. 1449/21 – zahrada, o výměře 5 m2 obojí v k.ú. Nýrsko 
žadateli panu Ing. M. F. za cenu 300,- Kč/m2, za celkovou cenu 116.100,- Kč. 

76.5 Prodat pozemkovou parcelu č. 1451/3 – zahrada, o výměře 389 m2 v k.ú. 
Nýrsko žadateli M. D. za cenu 300,- Kč/m2, za celkovou cenu 116.700,- Kč. 

76.6 Prodat pozemkovou parcelu č. 1451/5 – zahrada, o výměře 340 m2 a 
pozemkovou parcelu č. 1449/20 – zahrada, o výměře 43 m2 obojí v k.ú. Nýrsko 
žadateli T. L. za cenu 300,- Kč/m2, za celkovou cenu 114.900,- Kč. 

76.7 Prodat část o výměře cca 133 m2 pozemkové parcely č. 1431 – ostatní plocha, 
o celkové výměře 3434 m2 v k.ú. Zelená Lhota žadatelce paní M. S. za cenu 100,-
Kč/m2, dle geometrického zaměření. 

76.8 Prodat část pozemkové parcely č. 1549/23 – zahrada a část pozemkové parcely 
č. 1533/1 – ostatní plocha obojí v k.ú. Nýrsko za cenu 100,- Kč/m2, dle 
geometrického zaměření, žadateli panu B. 

Nýrsko dne 21. 09. 2020 
 
 
 
 
 Bc. Soňa Hladíková  v. r.                           Ing. Miloslav Rubáš  v. r. 
  místostarostka města          starosta města 
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