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Zápis 
z 15. veřejného zasedání Zastupitelstva města Nýrska konaného 

dne 20. 12. 2021 
v 16.00 hodin ve společenském sále Městské knihovny v Nýrsku. 

 
Přítomni: členové ZM dle presenční listiny 
Omluveni: Ing. Svejkovský 
 
Pan starosta přivítal zastupitele města a přítomné občany, zahájil 15. 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.  
Pan starosta navrhl, aby hlasování bylo veřejné.  Hlasování řídil pan starosta. 
Hlasování (12 pro: 0 proti: 0 zdrželo se) 
 
Pan Hřebec, ověřovatel zápisu ze 14. veřejného zasedání členů ZM, konaného                
dne 18. 10. 2021, 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): 

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

Ing. Grolmusová, pan Šťasta 
 
Zapisovatelkou byla navržena a zvolena slečna Klára Jandová (12:0:0) 
 
Pan starosta předložil návrh programu dnešního jednání: 
 
1. Zahájení 
2. Kontrola usnesení z předchozích zasedání 
3. Projednání a schválení rozpočtové změny č. 4 rozpočtu roku 2021 
4. Projednání a schválení rozpočtu na rok 2022 
5. Projednání rozpočtového výhledu na období 2023-2026 
6. Projednání ceny vodného a stočného na rok 2022 
7. Projednání ceny tepla na rok 2022 
8. Projednání prodeje pozemků 
9. Projednání odpuštění pohledávek 
10. Různé   - Projednání daru SÚS Plzeňského kraje 
   - Projednání postupu podání nabídky 
   - Volba člena kontrolního výboru 
 
11. Diskuse 
12. Závěr 
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Pan starosta navrhl, aby diskuse 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) 
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                                
ze 14. veřejného zasedání, konaného 18.10.2021. Všechna usnesení z minulých 
zasedání jsou v pořádku.  
ZM bere zprávu na vědomí 
 
Ad/3  
Ing. Grolmusová seznámila zastupitele s materiálem „Projednání a schválení 
rozpočtové změny č. 4 rozpočtu roku 2021.“ 
Po posledním provedeném rozpočtovém opatření č. 3/2021 jsou celkové příjmy ve výši 
168.200.000 Kč, výdaje 184.000.000 Kč, financování +22.375.000 Kč, zůstatek z roku 
2020 na bankovních účtech a peněžních fondech 32.063.900 Kč. Rozpočtové opatření 
č. 4/2021, navržené k 20. 12. 2021 obsahuje příjmy ve výši 172.000.000 Kč,  
výdaje 181.813.960 Kč, financování +22.375.000 Kč.  Rozdíl je kryt přebytkem 
z předchozích let a dlouhodobým úvěrem s úrokem 0, 9 %. 
Po výše uvedených změnách rozpočtu je předpokládán zůstatek na bankovní účtech 
a peněžních fondech k 31. 12. 2021 ve výši 44.624.940 Kč. 
Návrh rozpočtového opatření č. 4/2021 byl dne 17. 12. 2021 projednán na zasedání 
finančního výboru a následně doporučen ke schválení Zastupitelstvu města Nýrska. 
Uvedené změny rozpočtu jsou v souladu s § 16, odst. 2 a odst. 3, písm. a) a b) zákona 
číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. 
K předloženému materiálu neměl nikdo ze ZM připomínky. Pan starosta poděkoval 
pracovníkům úřadů za plnění úkolů v oblasti investic a vyzval členy návrhové komise 
k předložení návrhu na usnesení k tomuto bodu. Bc. Hladíková přednesla návrh na 
usnesení.  
Usnesení  15/119/2021  
(12-0-0)   
 
Ad/4  
Ing. Irlbeková seznámila zastupitele s materiálem „Projednání a schválení rozpočtu na 
rok 2022.“  
S návrhem rozpočtu na příští rok seznámila zastupitele předsedkyně finančního 
výboru paní Irlbeková. 
Návrh rozpočtu pro rok 2022 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 2022 činí 90.000.000 Kč a vychází 
z predikce Ministerstva financí ČR. Dále výpočet vychází ze zákona č. 243/2000 Sb., 
o rozpočtovém určení výnosů některých daní. 
Nedaňové příjmy jsou rozpočtovány ve výši 17.516.000 Kč. Dominujícím příjmem jsou 
nájmy movitého a nemovitého majetku města (nájem vodohospodářské, tepelné a 
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odpadové infrastruktury) a příjmy z prodeje dřeva. Dalšími významnými položkami jsou 
odměny za sběr tříděného odpadu od společnosti EKO-KOM, a.s. a odměny za zpětný 
odběr elektrozařízení od společnosti Elektrowin, a.s. 
V rámci kapitálových příjmů předpokládáme prodej majetku ve výši 2.000.000 Kč. 
Předpokládané transfery (dotace) jsou rozpočtovány ve výši 36.028.280 Kč.  
Schválením rozpočtu na rok 2022 dává zastupitelstvo města souhlas s převodem 
finančních prostředků z rozpočtu města do sociálního fondu. V souladu se směrnicí o 
tvorbě a použití sociálního fondu činí převod min. 2 % z ročního objemu rozpočtových 
mzdových prostředků. 
Běžné výdaje jsou rozpočtovány ve výši 94.256.000 Kč, z čehož 18.650.000 Kč je 
plánováno na opravy, 1.000.000 Kč na poskytnuté dotace sportovním a kulturním 
organizacím a 24.240.000 Kč na neinvestiční příspěvky městem zřízených 
příspěvkových organizací. 
Kapitálové výdaje jsou rozpočtovány v celkové výši 55.350.000 Kč. V případě 
investičních akcí s využitím dotace, je v kapitálových výdajích počítáno s celkovou výší 
investice bez zohlednění přijaté dotace.   
Plánované investiční akce: viz příloha A. 
Celkový rozpočet je navržen s tím, že celkové příjmy činí 145.544.280 Kč a 
celkové výdaje činí 149.606.000 Kč.  
Splátky stávajících dlouhodobých úvěrů budou činit 9.034.000 Kč.  
Rozdíl rozpočtu bude krytý přebytkem z předchozích let.  
Navržený rozpočet na rok 2022 byl projednán finančním výborem, který jej doporučil 
zastupitelstvu ke schválení. 
Součástí schváleného rozpočtu je i odsouhlasení dotace na provoz ordinace 
praktického lékaře. MUDr. Pajdlhauserová podala žádost o dotaci na provoz ordinace 
praktického lékaře ve výši 306.000 Kč. V případě schválení bude uzavřena 
veřejnoprávní smlouva dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů.  
     

Příloha A: Plán investičních akcí na rok 2022  
  
Investice (v tis. Kč)  
Akce Cena s DPH/PDP 
rekonstrukce vodovodu v Hodousicích 9 000,00 
rekonstrukce lesní cesty Blata 5 498,45 
rekonstrukce ATÚ/ALFA 4 356,00 
rekonstrukce MK ul. B. Němcové 13 000,00 
okružní křižovatka u Skelnohutského potoka 6 000,00 
lávka u koupaliště 4 500,00 
nákup hasičského vozidla - SDH Bystřice 900,00 
kanalizační řad nad autocampem 900,00 
nákup traktůrku na trávu - SDH Zelená Lhota 100,00 
projektová dokumentace 2 550,00 
rezerva 45,55 
Celkem 46 850,00 
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Investiční příspěvek + návratná finanční výpomoc (v 
tis. Kč)  
Akce Cena s DPH/PDP 
obnova vybavení ŠJ - investiční příspěvek 1 000,00 
obnova vybavení ŠJ - návratná fin. výpomoc 3 000,00 
silniční zametač pro TS 4 500,00 
Celkem 8 500,00 

 
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  15/120./1/2021         
(12-0-0)  
Usnesení  15/120./2/2021     
(12-0-0) 
Usnesení  15/120./3/2021     
(12-0-0)     
      
Ad/5 
Ing. Křížek seznámil zastupitele s materiálem „Projednání rozpočtového výhledu na 
období 2023-2026.“ 
Střednědobý výhled rozpočtu dle § 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, slouží pro střednědobé finanční plánování rozvoje 
hospodaření územních samosprávných celků. 
Výhled na období 2023-2026 je plánován s mírnou opatrností vzhledem k nejistému 
hospodářskému vývoji v následujících letech, tzn. s mírně nižšími očekávanými příjmy 
a mírně nadhodnocenými výdaji. Rozpočet je ale postaven na reálných základech. 
Příjmy ze sdílených daní meziročně rostou, jsou určeny předpokládaným vývojem na 
základě návrhu státního rozpočtu na rok 2022, resp. střednědobého výhledu státu na 
roky 2023 – 2024 a následnou predikcí do roku 2026. 
Nedaňové příjmy jsou plánovány na základě současné situace s určitou rezervou tak, 
aby nedošlo k jejich nadhodnocení.  
U kapitálových příjmů se nepředpokládá žádný rozsáhlý prodej majetku města. 
Výjimkou může být prodej dalších nově připravených pozemkových parcel v lokalitě 
nad kotelnou.  
Přijaté transfery (dotace) – zde jsou v předpokládané výši uvedeny přípěvky na výkon 
státní správy, převod hospodářského výsledku z bytového hospodářství a přijaté 
dotace, které se každoročně opakují. Dále jsou zde započítány předpokládané přijaté 
dotace na plánované investiční akce a opravy. Zároveň je u těchto „dotačních“ akcí 
počítáno v investičních výdajích a opravách. 
Celkové investice města jsou predikovány na základě plánu investic a v dalších letech 
je uveden předpoklad investičních výdajů, který vychází z dlouhodobě plánovaných 
záměrů města. 
Tato úprava navazuje na předchozí střednědobý výhled rozpočtu ze 8. 3. 2021. 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. Bc. Hladíková 
přednesla návrh na usnesení.  
Usnesení  15/121/2021    (12-0-0) 



 

5 
 

Ad/6 
Pan Vítovec seznámil zastupitele s materiálem „Projednání ceny vodného a stočného 
na rok 2022.“ 
Na základě ekonomického rozboru nákladů a výnosů z roku 2021 a schváleného Plánu 
obnovy vodovodů a kanalizací předložil správce vodovodní infrastruktury ČEVAK, a.s. 
České Budějovice, následující návrh kalkulace vodného a stočného pro rok 2022: 

 
Cena 2021 
bez DPH 

Cena 2021 
s DPH 

Návrh 2022 
bez DPH 

Návrh 2022 
s DPH 

Meziroční 
nárůst ceny 

v % bez 
DPH 

Vodné 24,23 Kč/m3   26,65 Kč/m3   26,26 Kč/m3   28,89 Kč/m3   8,38 % 
Stočné 32,77 Kč/m3   36,05 Kč/m3   35,00 Kč/m3   38,50 Kč/m3   6,81 % 
Celkem  57,00 Kč/m3   62,70 Kč/m3   61,26 Kč/m3   67,39 Kč/m3   7,47 % 

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 2022 ve výši 49,00 Kč/m3 bez DPH, v roce 2021 to bylo 

45,20 Kč/m3.  Jedná se tedy o nárůst o 8,41 %. 
Jako kompenzace výše stočného pro obyvatele Staré Lhoty a Zelené Lhoty je 
stanovena na rok 2022 částka ve výši 9,- 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.  
 
 

Cena 2021 
bez DPH 

Cena 2021 
s DPH 

Návrh 2022 
bez DPH 

Návrh 2022 
s DPH 

Meziroční 
nárůst ceny 

v % bez 
DPH 

Stočné 19,36 Kč/m3 21,30 Kč/m3 21,15 Kč/m3 23,27 Kč/m3 9,25 % 
 
V průběhu letošního roku proběhla složitá jednání ohledně úpravy dalšího fungování 
smluvního vztahu mezi městem a provozovatelem. Součástí smlouvy je zapracování 
14 dodatků smlouvy původní a nově vzniklé přílohy, které řeší změny legislativy včetně 
„Plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací na období 2022 až 2031“. Podpis 
smlouvy je v kompetenci starosty, který ji předkládá na vědomí zastupitelstvu města a 
zároveň předkládá návrh na schválení výše uvedeného „Plánu financování obnovy 
vodovodů a kanalizací na období 2022 až 2031“.  
Pan starosta konstatoval, že i přes cca 8% zvýšení cen se ceny v Nýrsku pohybubují 
zhruba na polovině cen sociálně únosných (stanovených min. zemědělství) platných 
pro Plzeňský kraj a zbytek republiky.  
K předloženému materiálu neměl nikdo připomínky. Pan starosta vyzval členy 
návrhové komise k předložení návrhu na usnesení k tomuto bodu. Bc. Hladíková a pan 
Kolář přednesli návrh na usnesení.  
Usnesení  15/122./1/2021                       Usnesení  15/122./2/2021                      
(12-0-0)      (12-0-0) 
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Usnesení  15/122./3/2021       Usnesení  15/122./4/2021                      
(12-0-0)      (12-0-0) 
Usnesení  15/122./5/2021             Usnesení  15/122./6/2021                      
(12-0-0)      (12-0-0) 
 
Ad/7 
Pan starosta seznámil zastupitele s materiálem „Projednání ceny tepla na rok 2022.“ 
Nájemce centrálního zásobování teplem společnost Nýrská teplárna, s.r.o. Nýrsko 
předložil kalkulaci předpokládaných nákladů a výnosů při zajišťování služeb dodávky 
tepla v roce 2022. Na základě této kalkulace navrhuje provozovatel zvýšení ceny na 
526,- Kč / GJ + sazba DPH stanovená zákonem. To navýšení ani nedosahuje hodnot 
oficiálně přiznané inflace letošního roku a představuje navýšení o cca 4 %. 
Důvodem pro navýšení ceny je nekontrolovatelný nárůst cen vstupů (energie, uhlí, 
plyn), který nastal v polovině letošního roku. Tyto nárůsty dosahují i desítky procent. 
Přesto, že jsme si v minulých letech vytvořili velmi dobré podmínky provozování, 
možné úspory jsou „polykány“ právě tímto enormním nárůstem cen energií. Dalším 
nepříznivým momentem je i nová legislativa, pro jejíž aplikaci platí sice 3 leté 
přechodové období, ale dopady musí provozovatel řešit již od příštího roku. Nájem, 
který provozovatel tepelného hospodářství odvádí vlastníkovi, kterým je město Nýrsko, 
slouží k vytváření rezervy na obnovu tepelného hospodářství v letech, kdy zařízení 
bude vyžadovat zásadní rekonstrukci, což je období po roce 2030.   
K předloženému materiálu neměl nikdo připomínky. Pan starosta vyzval členy 
návrhové komise k předložení návrhu na usnesení k tomuto bodu. Pan Kolář  přednesl 
návrh na usnesení.  
Usnesení  15/123/2021    
(ZM bere zprávu na vědomí)        
     
Ad/8 
Paní Koreňová seznámila zastupitele s materiálem „Projednání prodeje pozemků.“ 
 
1) Manželé R. a B. D., oba bytem 34, 326 00 Plzeň podali žádost o odkoupení 
pozemkové parcely č. 1454/2 – ostatní plocha, výměra 123 m2 v k.ú. Hodousice 
z důvodu vytvoření logické hranice. Žádost již jednou podána a to dne 24.03.2021, kdy 
byla projednána na poradě pana starosty dne 26.04.2021, kdy bylo rozhodnuto, že 
k prodeji ze strany města dojde v době, kdy se žadatelé stanou vlastníky sousedních 
pozemkových parcel č. 1482 a č.1483 v k.ú. Hodousice od Státního pozemkového 
úřadu. Dle Územního plánu Města Nýrska je parcela vedena jako plocha bydlení – 
všeobecně obytná. 
Žadatelé předložili vyrozumění o provedeném vkladu, od 11.08.2021 jsou vlastníci 
pozemkové parcely č. 1482 a č.1483 v k.ú. Hodousice. 
Návrh: prodej pozemkové parcely č.1454/2 – ostatní plocha, výměra 123 m2 v k.ú. 
Hodousice. Cena pozemkové parcely 300,- Kč/m2. Celková cena 36.900,- Kč. 

 
 

2) Po ukončených komplexních úpravách v Bystřici nad Úhlavou a v Hodousicích by mělo 
dojít ze strany Krajského pozemkového úřadu pro Plzeňský kraj, Pobočka Klatovy 
k realizaci polní cesty HPC3 z Bystřice nad Úhlavou do Hodousic. Řešením je 
rozdělení pozemkové parcely č. 1049 na pozemkové parcely č. 1049/1 a č. 1049/2 v 
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k.ú. Bystřice nad Úhlavou, pozemková parcela ve vlastnictví p. Jaroslava Denka, 
bytem Hodousice 17, 340 22 Nýrsko, dle vypracovaného geometrického plánu a 
následná změna katastrální hranice mezi k.ú. Hodousice a k.ú. Bystřice nad Úhlavou. 
Tímto dojde k rozšíření profilu cesty v souladu s odsouhlaseným plánem společných 
zařízení v pozemkové úpravě Hodousice. Nyní je potřeba udělat směnu pozemků a to 
pozemková parcela č. 1049/2 o výměře 548 m2 ve vlastnictví pana Jaroslava Denka 
za pozemkovou parcelu č. 1214/1, o výměře 159 m2 a část o výměře 389 m2 
pozemkové parcely č.1598 v k.ú. Hodousice ve vlastnictví Města Nýrsko. Všechny 
pozemkové parcely okolo parcely č. 1214/1 v k.ú. Hodousice jsou ve vlastnictví p. 
Denka. Pozemková parcela č. 1598 k.ú. Hodousice ve vlastnictví Města Nýrsko je 
propachtována farmě Mona. 
Postup: - geometrický plán, změna katastrální hranice, druh změny pozemku (z orné 
půdy na ostatní plochu, vynětí ze ZPF – na náklady města), sloučení pozemku. 
Realizace SPU až budou finanční prostředky. 
Návrh: výpověď pachtu z části pozemkové parcely č. 1598 v k.ú. Hodousice farmě 
Mona. Směna pozemkové parcely č. 1214/1 – ostatní plocha, výměra 159 m2 v k.ú. 
Hodousice a část o výměře 389 m2 pozemkové parcely č. 1598 – orná půda, celková 
výměra 9028 m2 v k.ú. Hodousice s p. Denkem za pozemkovou parcelu č. 1049/2 – 
orná půda, výměra 548 m2 dle geometrického plánu 
 
K předloženému materiálu neměl nikdo ze ZM připomínky. Pan starosta vyzval členy 
návrhové komise k předložení návrhu na usnesení k tomuto bodu. Bc. Hladíková a pan 
Kolář přednesli návrh na usnesení.  
Usnesení  15/124./1/2021   Usnesení  15/124./2/2021 
(12-0-0)     (12-0-0) 

 
Ad/9 
Pan Šťasta seznámil zastupitele s materiálem „Projednání odpuštění pohledávek.“ 
Milostivé léto je projekt vyhlášený vládou a může pomoci lidí, kteří se dostali do složité 
finanční situace a probíhá od 28. 10. 2021 do 28. 1. 2022 
Nejprve je nutné konstatovat, že problematikou dlužníků na úrovni města či 
technických služeb se pravidelně zaobírají zodpovědní pracovníci obou organizací. 
Dalším opatřením, které by mělo vést ke stagnaci nákladů neplatičů je i práce sociální 
pracovnice, která má za úkol s dlužníky vzniklou problematiku řešit. V poslední řadě 
jsou v nezbytných případech využívány služby právníka města. Díky tomu je objem 
pohledávek za oběma organizacemi únosný a nedosahuje výše ani jednoho milionu 
korun, což je na město naší velikosti přijatelná úroveň. To ale neznamená, že 
s chováním neplatičů souhlasíme. 
Přes všechna výše uvedená opatření dochází bohužel k tomu, že nájemníci neplní 
povinnost při platbě nájmu a služeb. Bohužel nepružný soudní systém vede 
k prodlužování termínů vystěhování neplatičů a tím i zvyšování objemu peněz, který je 
následně řešen orgány města.  
 
S ohledem na výše uvedené navrhujeme odpustit dluh na penále lidem, kteří 
mají splacenou dlužnou částku na nájmech: 
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J. K.  23 208,- Kč; M. B.  17 508 ,- Kč; P. D. 41 613,- Kč; J. N 26 716,- Kč; J. Č. 10 123,- 
Kč; M. Č. část ve výši 5 000,- Kč; 
 
Po projednání v orgánech obce dále navrhujeme odpustit dlužné částky na 
nájemném a službách v těchto případech a výších: 
 
D. T. - 48 772, 96 Kč, jedná se o pohledávku za nájem a služby za 

období  4 - 12 / 2011 
NAT. L. H. - 21 564,- Kč jedná se o pohledávku za nájem a služby za 

období 5 - 9 / 2010 a 8 / 2011 
M. B. - 16 952,- Kč, jedná se o pohledávku za nájem a služby za 

období 5 – 12 / 2014 
R. S. - 26 108,- Kč, jedná se o pohledávku za nájem a služby za 

období 12 / 2019 a 1 – 9 / 2020 
J. K. - 61 090, 94 Kč, jedná se o pohledávku za nájem a služby za 

období 5 - 12 / 2013 a 1 – 12 / 2014 
Z. S.  - 35 829,- Kč, jedná se o pohledávku za nájem a služby za 

období 8 – 11 / 2015, 2, 6 – 9 / 2016 
M. S - 48 985,- Kč, jedná se o pohledávku za nájem a služby za 

období 7, 9 / 2014, 7, 9 / 2015, 6, 10 / 2016, 4, 6 – 8 /2017, 
10 – 12 / 2017, 1, 3, 4, 6 – 8, 10 – 12 / 2018  

 
K předloženému materiálu neměl nikdo připomínky. Pan starosta vyzval členy 
návrhové komise k předložení návrhu na usnesení k tomuto bodu. Bc. Hladíková 
přednesla návrh na usnesení.  
Usnesení  15/125/2021    
(12-0-0)   
 

Ad/10 
1. Paní Bechyňová seznámila zastupitele s materiálem „Projednání daru SÚS 
Plzeňského kraje.“ 
Pro zvýšení bezpečnosti na nově vzniklé křižovatce – výjezd z lokality a z firmy Greiner 
s. r. o., navrhujeme v trase budoucího obchvatu vybudovat okružní křižovatku, která 
by byla od místa nově budované křižovatky vzdálena cca 200 m.  
Za účelem výstavby okružní křižovatky opakovaně jednal pan startosta s radním pro 
dopravu Ing. Čížkem a ředitelem SÚS Ing. Doležalerm. Výsledkem je zařazení akce 
do plánu výstavby PK pro rok 2022.  
Projektová dokumentace je řešena na náklad města projektantem Ing. Macánem, který 
na PD již pracuje a záměr projednal i dopravním inspektorátem a odborem dopravy 
v Klatovech. Bude se jednat o 5 ramennou křižovatku, která bude řešit i napojení 
budoucího prodejního prostoru, který v této lokalitě bude řešen.Součástí dokumentace 
bude i projekt k projednání změny platného územního rozhodnutí. Předpokládáme, že 
stavební povolení na stavbu bude vydáno na oba stavebníky (PK a město Nýrsko) do 
konce letošního roku, protože majetkově je stavba vyřešena. Dotčené pozemky jsou 
ve vlastnictví města Nýrska.  
Předběžný odhad nákladů na výstavbu činí cca 9 mil. Kč, přičemž zhruba polovinu 
bude tvořit náklad města na součásti stavby, které nefinancuje kraj. Město je 
připraveno přistoupit ke smlouvě o výběru dodavatele a ke smlouvě o dílo, čímž 
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budeme respektovat i výběr zhotovitele tak, aby nedošlo k následným komplikacím při 
vlastní výstavbě kruhové křižovatky. 
S ohledem na výše uvedené a na výši ceny PD ( cca 280 tisíc) předkládáme návrh na 
schválení daru pro organizaci Plzeňského kraje, kterou SÚS PK.  
 
K předloženému materiálu neměl nikdo připomínky. Pan starosta vyzval členy 
návrhové komise k předložení návrhu na usnesení k tomuto bodu. Pan Kolář  přednesl 
návrh na usnesení.  
Usnesení  15/126./1.1/2021    
(12-0-0) 
Usnesení  15/126./1.2/2021    
(12-0-0) 

 
2. Pan Stránský seznámil zastupitele s materiálem „ Projednání postupu podání 
nabídky.“ V průběhu letošního roku podalo město Nýrsko žádost o získání pozemku 
parc. č. 557, 558/4 a části 578/2 o celkové výměře 0, 1149 ha v k.ú. Bystřice nad 
Úhlavou. Dne 2. 12. 2021 obdrželo město výzvu k podání nabídky vzhledem k tomu, 
že o převod výše uvedených pozemků formou směny požádali i další osoby. 
Vzhledem k tomu, že se jedná o soutěž více subjektů, požadujeme uplatnění novely 
zákona o obcích, která nese označení §40 zákona 106/2016, která řeší „ochranu“ obce 
v souvislosti s nabýváním nemovitého majetku v soutěžích o nejvhodnější nabídku. 
Citace z výkladu paragrafu: „Zákon zachovává pravidlo, podle něhož o nabytí hmotné 
nemovité věci musí i v tomto případě rozhodnout zastupitelstvo obce. Protože však 
jeho jednání je podle zákona o obcích veřejné (veřejnost nelze vyloučit), což se sebou 
nese riziko „prozrazení" výše maximálního podání ze strany obce v dražbě (nabízené 
kupní ceny apod.) a tím i k znevýhodnění obce, počítá zákon s oprávněním 
zastupitelstva tuto svou rozhodovací pravomoc zcela nebo zčásti svěřit starostovi či 
radě obce. Zastupitelstvo tedy například vytvoří vůli obce získat určitou nemovitost a 
současně může pověřit starostu, aby (např. v mezích schváleného rozpočtu) určil 
nejvyšší podání za obec v dražbě či soutěži. Zákon současně chrání před 
zpřístupněním třetím osobám usnesení rady či zastupitelstva, jímž bylo rozhodnuto o 
účasti v dražbě, a to do doby ukončení této dražby. 

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

Usnesení  15/126./2/2021    
(12-0-0) 

 
3. Pan starosta seznámil zastupitele s materiálem ,,Volba člena kontrolního 
výboru.“ Vzhledem ke zvolení Ing. Irlbekové předsedou Finančního výboru, 
odstoupila jmenovaná z funkce člena kontrolního výboru. Paní Bechyňová projevila 
zájem v kontrolním výboru pracovat. 
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K předloženému materiálu neměl nikdo připomínky. Pan starosta vyzval členy 
návrhové komise k předložení návrhu na usnesení k tomuto bodu. Pan Kolář  přednesl 
návrh na usnesení.  
Usnesení  15/126./3/2021    
(11-0-1) 
 

Ad/11 
Diskuse  
 Paní Heflerová upozornila na poškozený kontejner na hřbitově v Zelené Lhotě. 

 
Ad/12 
Závěr zasedání. Pan starosta poděkoval zastupitelům za celoroční práci a popřál i 
všem ostatním klidné prožití svátků vánočních a do nového roku hodně zdraví, štěstí 
a spokojenosti. 
Pan starosta veřejné zasedání ukončil /17.40 h/. 
 
 
 
 
Nýrsko dne 20.12.2021 
Zapsala: Klára Jandová                
 
                                                                                   
 
 

           Ing. Miloslav Rubáš  v.r. 
                                                                                              starosta města Nýrska 
 
 
 
 
 
 
Zápis byl ověřen dne 21.12.2021 
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Usnesení z 15. veřejného zasedání Zastupitelstva města Nýrska konaného           
dne 20. 12. 2021 v 16. 00 hodin 

ve společenském sále Městské knihovny v Nýrsku. 
 
119. Na základě doporučení finančního výboru schvaluje Zastupitelstvo města Nýrska 
dle § 84 odst. 2. písm. b) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů, změnu rozpočtu k 20. 12. 2021, příjmy ve výši 172.000.000 
Kč a výdaje ve výši 181.813.960 Kč, financování +22.375.000 Kč, zůstatek z roku 2020 
na bankovních účtech a peněžních fondech 32.063.900 Kč. 
 
120.1 Zastupitelstvo města Nýrska, na základě doporučení finančního výboru, 
schvaluje dle § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů, rozpočet Města Nýrska na rok 2022, tj. rozpočet příjmů 
ve výši 145.544.280 Kč, rozpočet výdajů ve výši149.606.000 Kč a financování ve výši 
-9.034.000 Kč. 
 
120.2 Zastupitelstvo města Nýrska rozhodlo dle § 84 písm. c) zákona o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů a ve shodě se Směrnicí o tvorbě a použití 
sociálního fondu, o převodu finančních prostředků z rozpočtu města do sociálního 
fondu ve výši min. 2 % z ročního objemu rozpočtových mzdových prostředků. 
 
120.3 Zastupitelstvo města Nýrska rozhodlo dle § 85 písm. c) zákona  
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, o poskytnutí 
individuální dotace ve výši max. 306.000,- Kč MUDr. Daniele Pajdlhauserové a o 
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle zákona č. 250/2000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. 
 
121. Zastupitelstvo města Nýrska, na základě doporučení finančního výboru, schvaluje 
dle § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, úpravu střednědobého výhledu rozpočtu města Nýrska na roky 
2023-2026. 
 
122.1 Zastupitelstvo města Nýrska schvaluje pro rok 2022 ceny vodného ve výši    
26,26 Kč/m3 a stočného ve výši 35,00 Kč/m3 (výše stočného mimo obyvatel Staré Lhoty 
a Zelené Lhoty).  Tyto ceny jsou platné pro všechny odběratele a jsou uvedeny bez 
DPH. 
 
122.2 Zastupitelstvo města Nýrska bere na vědomí cenu stočného ve Staré Lhotě a 
Zelené Lhotě ve výši 49,00 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. 
 
122.3 Zastupitelstvo města Nýrska schvaluje finanční dar pro uživatele kanalizačního 
řadu obce Stará Lhota a Zelená Lhota ve výši 9,- 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. 
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122.4 Zastupitelstvo města Nýrska schvaluje cenu předávané splaškové vody na 
předávacích místech pro DSO Údolí pod Ostrým a Skelná Huť ve výši  
21,15 Kč/m3 bez DPH. 
 
122.5 Zastupitelstvo města Nýrska bere na vědomí „Úplné znění smlouvy na 
provozování vodovodů a kanalizací“ uzavřenou s provozovatelem firmou ČEVAK a. s. 
 
122.6 Zastupitelstvo města Nýrska schvaluji „Plánu financování obnovy vodovodů a 
kanalizací na období 2022 až 2031“.  
 
123. Zastupitelstvo města Nýrska bere na vědomí cenu tepla dodávaného 
pronajímatelem tepelného hospodářství, tj. Nýrská teplárna s.r.o.  Nýrsko, pro rok 2022 
ve výši 526,00 Kč/GJ + DPH v zákonem stanovené výši. 
 
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: 
 
124.1 Prodat pozemkovou parcelu č. 1454/2 – ostatní plocha, výměra 123 m2 v k.ú. 
Hodousice žadatelům manželům R. a B. D. za cenu 300,- /m2. Cena za pozemkovou 
parcelu  36.900,- Kč 
 
124.2 Směnit pozemkovou parcelu č. 1214/1 – ostatní plocha, o výměře 159 m2 
v k.ú. Hodousice a část o výměře 389 m2 z pozemkové parcely č. 1598 – orná půda, 
o celkové výměře 9028 m2 v k.ú. Hodousice ve vlastnictví Města Nýrska za 
pozemkovou parcelu č. 1049/2 – orná půda, o výměře 548 m2 v k.ú. Bystřice nad 
Úhlavou ve vlastnictví pana Jaroslava Denka. 
 
125. Zastupitelstvo města Nýrska rozhodlo dle § 85 písm. f, zákona o obcích, o 
prominutí pohledávek za nájem a služby a prominutí penále takto:   
 
Pohledávky – penále: 
 
J. K.  23 208,- Kč; M. B.  17 508 ,- Kč; P. D. 41 613,- Kč; J. N 26 716,- Kč; J. Č. 10 123,- 

Kč; M. Č. část ve výši 5 000,- Kč; 
 
Pohledávky za nájem a služby: 
 
D. T.  48 772, 96 Kč; NAT. L. H.  21 564,- Kč; M. B.  16 952,- Kč; R. S.  26 108,- Kč;  
J. K.  61 090, 94 Kč; Z. S.  35 829,- Kč; M. S.  48 985,- Kč  
 
126.1.1 Zastupitelstvo města Nýrska rozhodlo dle § 85 písm. b), zákona o obcích, o 
poskytnutí věcného daru v hodnotě 275 241, 12 Kč (vč. DPH) příspěvkové organizaci 
SÚS Plzeňského kraje se sídlem Koterovská 162, 326 00 Plzeň, zřizované Plzeňským 
krajem.   
 
126.1.2 Zastupitelstvo města Nýrska rozhodlo o přistoupení ke smlouvě  zadávacího 
řízení na výběr dodavatele a následně ke smlouvě s dodavatelem investiční akce 
,,Okružní křižovatka Nýrsko“, která bude zajišťována SÚS Plzeňského kraje. 
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126.2 Zastupitelstvo města Nýrska rozhodlo v s ohledem na utanovení § 40 zákona 
106/2016 o účasti v soutěži směny pozemků vyhlášené Státním pozemkovým úředem 
a pověřuje starostu města Ing. Miloslav Rubáše k podání nabídky. Finanční náklad 
spojený s účastí v soutěži je součástí rezervy dnes schváleného rozpočtu města na 
rok 2022. 
 
126.3 Zastupitelstvo města Nýrska zvolilo za členku kontrolního výboru paní Evu 
Bechyňovou. 
 
 
Nýrsko dne 20.12.2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Ing. David Křížek  v. r.                Ing. Miloslav Rubáš   v. r.   
      místostarosta města           starosta města 
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