Zápis
z 13. veřejného zasedání Zastupitelstva města Nýrska konaného
dne 30. 08. 2021
v 16.00 hodin ve společenském sále Městské knihovny v Nýrsku.
Přítomni: členové ZM dle presenční listiny
Omluveni: pan Hřebec, pan Vítovec, Bc. Hladíková, Ing. Grolmusová
Pan starosta přivítal zastupitele města a přítomné občany, zahájil 13. 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 (9 pro: 0 proti: 0 zdrželo se)
Pan Stránský, ověřovatel zápisu z 12. veřejného zasedání členů ZM, konaného
dne 7. 6. 2021, konstatoval, že zápis odpovídá průběhu jednání a že nebyly shledány
nedostatky. Zápis doporučil ke schválení. Hlasování řídil pan starosta.
Zápis schválilo (9:0:0)
Do návrhové komise pro přípravu usnesení byli navrženi a schváleni s výsledkem
(7:0:2):
Mgr. Pavlík, paní Bechyňová
Za ověřovatele zápisu z dnešního zasedání byli navrženi a schváleni s výsledkem
(7:0:2):
Ing. Rubáš, Ing. Křížek
Zapisovatelkou byla navržena a zvolena paní Klára Jandová (9:0:0)
Pan starosta předložil návrh programu dnešního jednání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Zahájení
Kontrola usnesení z předchozích zasedání
Plán společných zařízení Zelená Lhota
Dotace postiženým obcím
Projednání přijetí dotací - JSDH
Projednání závěrečných účtů DSO Údolí pod Ostrým a DSO Úhlava
Různé - projednání prodejů pozemků
- prodloužení termínů druhé splátky
8. Diskuse
9. Závěr
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 (9:0:0)
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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 12.
veřejného zasedání, konaného 7. 6. 2021. Všechna usnesení z minulých zasedání
jsou v pořádku.
ZM bere zprávu na vědomí
Ad/3
Paní Koreňová seznámila zastupitele s materiálem „Plán společných zařízení Zelená
Lhota.“
V katastrálním území Zelená Lhota probíhají práce na projektu komplexní pozemkové
úpravy. Návrh společných zařízení představuje soubor opatření, která mají zabezpečit
zpřístupnění pozemků, racionální hospodaření na zemědělské půdě, tvorbu a ochranu
přírodních zdrojů, včetně úpravy vlastnických vztahů. Při návrhu společných zařízení
je nutné vycházet z již existujících prvků a určit jejich současné parametry. Dále je
nutné respektovat základní krajinotvorné, ekologické, půdoochranné, technické a další
aspekty. Plán společných zařízení zahrnuje opatření ke zpřístupnění pozemků,
protierozní opatření, vodohospodářské opatření, opatření k ochraně a tvorbě životního
prostředí a další opatření ke zvýšení ekologické stability. Jednotlivá opatření se
vzájemně prolínají a doplňují. Mezi dosud dokončené etapy patří: zaměření
skutečného stavu území a vyšetření řešeného území. Dále byla provedena etapa
Rozbor současného stavu řešeného území a vypracování tzv. Soupisu nároků
vlastníků. Plán společných zařízení slouží jako podklad pro návrh nového upořádání
pozemků.
Obecné zásady řešení návrhu Plánu společných zařízení:
zohlednění podmínek stanovených správními úřady a námětů účastníků řízení
legalizace stávajících prvků tj. zejména vyřešení vlastnických vztahů
vyčlenění vhodných ploch jako nových prvků s vyřešením vlastnických vztahů,
vhodnými plochami jsou zejména plochy plnící již nyní zčásti navrhovanou
funkci
preference víceúčelových zařízení tj. zařízení plnících více funkcí
sladění požadavků všech zainteresovaných stran
Pan starosta přivítal pracovníka Pozemkového úřadu pana Jaroslava Špindlera a
projektanty zhotovitelské firmy Ing. Michala Klingra a Ing. Miroslava Vávru, kteří
seznámili zastupitele s plánem splečných zařízení v k.ú. Zelená Lhota. Ing. Vávra
vysvětlil návrh nové doplňkové polní cesty DC13, která je navržena za účelem
zpřístupnění zemědělských a nezemědělských pozemků. Pan strarosta se pozastavil
nad návrhem Sboru zástupců, ktrerý nedoporučuje rekonstrukci žádné z cest řešených
v rámci pozemkových úprav a připomněl, že v minulosti byly požadavky na úpravu
cesty ke Špátovu dvoru. Problematika bude ještě řešena s Pozemkovým úřadem.
Pan starosta vyzval členy návrhové komise k předložení návrhu na usnesení k tomuto
bodu. Paní Bechyňová přednesla návrh na usnesení.
Usnesení 13/108/2021
(9-0-0)
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Ad/4
1. Ing. Křížek seznámil zastupitele s materiálem „Poskytnutí finančního příspěvku
– daru na pomoc lidem zasaženým tornádem na Hodonínsku a Břeclavsku.“
Dne 24. 6. 2021 prošla několika obcemi na pomezí Břeclavska a Hodonínska na jižní
Moravě extrémní bouře s krupobitím a tornádem, která způsobila nemalé škody na
majetku jak obcí, tak občanů.
Vzhledem k nutnosti rychlé likvidace způsobených škod byla poskytnuta záloha na
finanční příspěvek – dar na sbírkový účet Diecézní charity Brno ve výši 200.000 Kč, s
tím, že příspěvek bude předložen ke schválení na nejbližším zasedání zastupitelstva.
Poskytnutí zálohy na finanční příspěvek - dar ve výši 200.000 Kč bylo projednáno a
odsouhlaseno finančním výborem před odesláním na sbírkový účet. Finanční výbor
doporučil poskytnutí finančního příspěvku ke schválení zastupitelstvem.
2. Pan Stránský seznámil zastupitele s materiálem „Poskytnutí finančního
příspěvku – daru obcím zasaženým povodněmi v Německu.“
Dne 15. 7. 2021 způsobila povodeň v Německu velké škody na majetku jak obcí, tak
občanů.
K zajištění rychlé likvidace způsobených škod byla poskytnuta záloha na finanční
příspěvek – dar ve výši 51.320,- Kč s tím, že příspěvek bude předložen ke schválení
na nejbližším zasedání zastupitelstva.
Finanční částku převzal v hotovosti pan Markus Müller, starosta města Neukirchen
beim Heiligen Blut, který zajistí předání daru do nejpostiženějších míst.
Poskytnutí zálohy na finanční příspěvek - dar ve výši 51.320,- Kč bylo projednáno a
odsouhlaseno finančním výborem. Finanční výbor doporučil poskytnutí finančního
příspěvku ke schválení zastupitelstvem.
K předloženému materiálu neměl nikdo ze ZM připomínky. Pan starosta vyzval členy
návrhové komise k předložení návrhu na usnesení k tomuto bodu. Mgr. Pavlík a paní
Bechyňová přednesli návrh na usnesení.
Usnesení 13/109./1/2021
(9-0-0)
Usnesení 13/109./2/2021
(9-0-0)
Ad/5
Pan Kolář seznámil zastupitele s materiálem „ Projednání přijetí dotací - JSDH.“
Město Nýrsko jako žadatel o finanční dotaci z Plzeňského kraje podalo v roce 2021
následující žádosti:
• O poskytnutí dotace z programu „2021 Příspěvek na vybavení a opravy
neinvestiční povahy“ na osobní ochranné prostředky pro město Nýrsko: JSDHO
Nýrsko. Zastupitelstvo Plzeňského kraje schválilo usnesením č. 257/21 ze dne
14. 6. 2021, poskytnutí dotace ve výši 36.000 Kč.
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•

•

O poskytnutí dotace z programu „2021 Příspěvek na vybavení a opravy
neinvestiční povahy“ na osobní ochranné prostředky pro město Nýrsko: JSDHO
Bystřice nad Úhlavou. Zastupitelstvo Plzeňského kraje schválilo usnesením č.
257/21 ze dne 14. 6. 2021, poskytnutí dotace ve výši 36.302 Kč.
O poskytnutí dotace z programu „2021 Příspěvek na vybavení a opravy
neinvestiční povahy“ na věcné prostředky a vybavení nad rámec minimálního
vybavení dle vyhlášky 247/2001 Sb. pro město Nýrsko: JSDHO Zelená Lhota.
Zastupitelstvo Plzeňského kraje schválilo usnesením č. 257/21 ze dne 14. 6.
2021, poskytnutí dotace ve výši 24.021 Kč.

Poskytovatel dotací požaduje schválení přijetí dotací zastupitelstvem města.
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 13/110./1/2021
(9-0-0)
Usnesení 13/110./2/2021
(9-0-0)
Usnesení 13/110./3/2021
(9-0-0)
Ad/6
1. Ing. Rubáš seznámil zastupitele s materiálem „Projednání závěrečného účtu
DSO Údolí pod Ostrým za rok 2020.“
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 30.6.2021
schválilo Shromáždění starostů DSO roční účetní závěrku v rozsahu předepsaném
účetními předpisy a ve verzi podléhající přezkoumání sdružení auditorem. Ekonomka
DSO paní Skořepová seznámila přítomné s výsledkem za loňský rok. Svazek
hospodařil s kladným hospodářským výsledkem tj. ziskem ve výši 488 tis. Kč. Příjmy
a výdaje DSO v plném členění podle rozpočtové skladby jsou uvedeny ve výkazu o
plnění rozpočtu za rok 2020.
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 s výhradou níže uvedené skutečnosti, 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
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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 (materialitu) a jejich vztah k hospodaření ÚSC jako celku.
Při přezkoumání hospodaření sdružení obcí Údolí pod Ostrým za rok 2020 jsme zjistili
chyby a nedostatky, uvedené pod písmenem c) § 10 zákona 420/2004 – nesprávnost
účetnictví.
C. Za předpokladu, že dojde k opravě+ uvedených nedostatků se domníváme, že
nepředstavují žádné významné riziko.
Na závěr členové DSO odsouhlasili počtem hlasů 3 “Závěrečný účet DSO za rok 2020”
bez výhrad.
2. Ing. Irlbeková seznámila zastupitele s materiálem „Předložení závěrečného
účtu DSO Úhlava za rok 2020.“
Závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí Úhlava byl projednán na shromáždění
starostů dne 7.6.2021. Ze závěrečného účtu DSO Úhlava vyplývá, že hospodaření za
rok 2020 skončilo přebytkem. Příjmy za rok 2020 celkem po konsolidaci činily
354.602,09 Kč, výdaje 28.647 Kč. Zůstatek na účtu k 31.12.2020 byl 249.693,28 Kč.
Auditor Ing. David Vičar provedl přezkoumání hospodaření DSO Úhlava za rok 2020.
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 2020 jsme
nezjistili žádné chyby a nedostatky.“
K předloženému materiálu pan starosta doplnil, že Mgr. Michal Linhart, starosta města
Janovice nad Úhlavou, byl zvolen jako nový předseda Dobrovolného svazku obcí
Úhlava. Nikdo další ze ZM neměl připomínky. Pan starosta vyzval členy návrhové
komise k předložení návrhu na usnesení k tomuto bodu. Mgr. Pavlík a paní Bechyňová
přednesli návrh na usnesení.
Usnesení 13/111./1/2021
(ZM bere zprávu na vědomí)
Usnesení 13/111./2/2021
(ZM bere zprávu na vědomí)
Ad/7
1. Paní Koreňová seznámila zastupitele s materiálem „Projednávání nákupu,
prodeje a směny pozemků.“
1)
Manželé R. a V. M., bytem 2761/315, Praha 5 – Stodůlky podali žádost o
odkoupení části pozemkové parcely č. 2468/54 – orná půda v k.ú. Nýrsko – v
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zastavovací studii parcela vedena jako veřejné prostranství s technickým vybavením.
Žadatelé podali žádost z důvodu rozšíření pozemkové parcely č. 2468/26 v k.ú.
Nýrsko, na kterou již podepsali kupní smlouvu. K prodeji části pozemkové parcely
dochází po ukončení stavebního řízení přeložky trafostanice, která byla umístěna na
pozemkovou parcelu č. 2468/55 v k.ú. Nýrsko
Předběžný návrh: prodej části pozemkové parcely č. 2468/54 – orná půda v k.ú.
Nýrsko po geometrickém zaměření na náklady žadatelů. Cena pozemku 960,- Kč/m2
2)
Pan P. B., bytem 609, Nýrsko podal žádost o odkoupení části cca 8 m2
pozemkové parcely č. 1918/2 – ostatní plocha, o výměře 4294 m2 v k.ú. Nýrsko, ve
vlastnictví Města Nýrska, a to z důvodu přičlenění k pozemku ve vlastnictví žadatele.
V Územním plánu Města Nýrska požadovaná část parcely vedena jako SMO –
smíšené obytné – umístění polyfunkčních staveb nebo kombinaci staveb pro bydlení.
Předběžný návrh: prodej část pozemkové parcely č. 1918/2 – ostatní plocha v k.ú.
Nýrsko dle geometrického zaměření na náklady žadatele. Cena pozemku 300,- Kč/m2
3)
Manželé L. a R. S., bytem 99, Nýrsko podali žádost o odkoupení části
pozemkové parcely č. 43/1 – ostatní plocha, o výměře 1884 m2 v k.ú. Bystřice nad
Úhlavou, která je ve vlastnictví Města Nýrska. Žádost podána z důvodu přičlenění
pozemku k vlastní nemovitosti. V Územním plánu Města Nýrska parcela vedena jako
SMO – smíšené obytné. Pozemková parcela se nachází v aktivní zóně záplavového
území.
Předběžný návrh: prodej části pozemkové parcely č. 43/1 – ostatní plocha v k.ú.
Bystřice nad Úhlavou dle geometrického zaměření na náklady žadatelů. Cena
pozemku 100,- Kč/m2
4)
Paní L. H., bytem 81, Nýrsko podala žádost o odkoupení části pozemkové
parcely č. 43/1 – ostatní plocha, o výměře 1884 m2 v k.ú. Bystřice nad Úhlavou, která
je ve vlastnictví Města Nýrska. Žádost podána z důvodu přičlenění pozemku k vlastní
nemovitosti. V Územním plánu Města Nýrska parcela vedena jako SMO – smíšené
obytné. Pozemková parcela se nachází v aktivní zóně záplavového území. Žadatelka
má uzavřenou dohodu o dočasném užívání ze dne 11.06.2008 s Městem Nýrskem. O
druhou polovinu pronajaté části parcely podali žádost manželé Radek a Lenka
Schwarz (dcera žadatelky).
Předběžný návrh: prodej části pozemkové parcely č. 43/1 – ostatní plocha v k.ú.
Bystřice nad Úhlavou dle geometrického zaměření na náklady žadatelky. Cena
pozemku 100,- Kč/m2
5)
ČEZ Distribuce a.s., IČ 24729035, se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín
požádalo na základě Smlouvy o budoucí kupní smlouvě č. 4121371947 (schválené
21.09.2020 ZM pod usnesením 76.3) o odkoupení části pozemkové parcely č. 2468/55
– orná půda v k.ú. Nýrsko, o výměře 22 m2 dle geometrického zaměření, na které je
umístěna stavba Trafostanice. Kupní cena bude stanovena znaleckým posudkem,
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vypracovaným znalcem z oboru oceňování nemovitostí dle zákona č. 151/1997 Sb. v
platném znění na náklady kupujícího.
6)
Paní D. K., bytem 741, 340 22 Nýrsko,
panJ. K., bytem 904, 340 22 Nýrsko,
paníA. P., bytem 649, 340 22 Nýrsko,
paní I.K., bytem 750, 340 22 Nýrsko,
pan K.K., bytem 208, 340 22 Nýrsko
pan D.M., bytem 987, 340 22 Nýrsko,
pan M.M, bytem 848, 340 22 Nýrsko,
pan M. S., bytem 601, 340 22 Nýrsko
podali žádost o odkoupení částí pozemkové parcely č. 2331 – trvalý travní porost v
k.ú. Nýrsko, která je ve vlastnictví Města Nýrska. Žadatelé mají uzavřenou dohodu o
dočasném užívání pozemku, který všichni užívají jako zahradu.
V Územním plánu Města Nýrska je pronajatá část parcely vedena jako ZO – zahrádky
a zahrádkářské osady – plochy pro pěstování ovoce, zeleniny a okrasných rostlin,
zahrádkářské chaty do 36 m2 zastavěné plochy a jednom nadzemním podlaží a
podkroví.
Předběžný návrh: prodej částí pozemkových parcel č. 2331 – trvalý travní porost v k.ú.
Nýrsko po vyhotovení geometrického plánu, který bude vyhotoven na náklady
žadatelů. Cena pozemku 300,- Kč/m2
7)
PanJ. H., bytem 792, 340 22 Nýrsko jako nájemce části pozemkové parcely č.
2331 – trvalý travní porost v k.ú. Nýrsko, projevil zájem o pokračování dohody o
dočasném užívání pozemku.
Předběžný návrh: ponechat část pozemkové parcely č. 2331 – trvalý travní porost v
k.ú. Nýrsko v dočasném užívání pozemku
K předloženému materiálu neměl nikdo ze ZM připomínky. Pan starosta vyzval členy
návrhové komise k předložení návrhu na usnesení k tomuto bodu. Paní Bechyňová
přednesla návrh na usnesení.
Usnesení
(8-0-1)
Usnesení
(9-0-0)
Usnesení
(9-0-0)
Usnesení
(8-0-1)

13/112./1.1/2021

Usnesení 13/112./1.5/2021
(9-0-0)
Usnesení 13/112./1.6/2021
(9-0-0)
Usnesení 13/112./1.7/2021
(ZM bere zprávu na vědomí)

13/112./1.2/2021
13/112./1.3/2021
13/112./1.4/2021
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2. Pan Šťasta seznámil zastupitele s materiálem „Projednání žádosti o
prodloužení termínu splatnosti.“
1) PanP. Z., bytem 88, 345 25 Hostouň požádal o prodloužení termínu splatnosti
2. splátky z kupní ceny za pozemkovou parcelu č. 2468/8 v k.ú. Nýrsko
z důvodu nedodržení splatnosti do 15 pracovních dnů ode dne nabytí právní
moci kolaudačního souhlasu o užívání inženýrských sítí na stavebníka Město
Nýrsko. K nedodržení termínu došlo z důvodu čerpání řádné dovolené paní
Koreňové, která má agendu na starosti.
2) Pan R. K. a paní P. Z., oba bytem 142, 340 22 Nýrsko požádali o prodloužení
termínu splatnosti 2. splátky z kupní ceny za pozemkovou parcelu č. 2468/18
v k.ú. Nýrsko z důvodu nedodržení splatnosti do 15 pracovních dnů ode dne
nabytí právní moci kolaudačního souhlasu o užívání inženýrských sítí na
stavebníka Města Nýrsko. K nedodržení termínu došlo z důvodu čerpání
řádné dovolené paní Koreňové, která má agendu na starosti.
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 13/112./2.1/2021
(9-0-0)
Usnesení 13/112./2.2/2021
(9-0-0)
Ad/8
Diskuse
 Pan Jiří Malý, předseda zahrádkářského svazu v Nýrsku, poděkoval
Zastupitelům a Městu Nýrsku za spolupráci a za všechny poskytnuté dotace
od Města Nýrska. Dále panu starostovi předal stříbrnou medajli za mimořádné
zásluhy o Český zahrádkářský svaz a dlouholetou obětavou práci pro rozvoj
zahrádkářského hnutí.

Pan Leon Třaska ze Zelené Lhoty vznesl požadavek na vytvoření
osadního výboru v této obci. Dále si stěžoval na práci Technických služeb
města Nýrska v letním a zimním období. Při zimní údržbě pozemních
komunikací je špatné používání posypové sůli. V letním období Technické
služby zbytečně často sekají trávu, což je dle názoru pana Třasky také špatné.
K vyřešení problému s trávou navrhoval pořídit stádo ovcí, které bude spásat
trávu.

Ad/9

8

Závěr zasedání. Pan starosta poděkoval přítomným za účast a veřejné zasedání
ukončil /17.20 h/.

Nýrsko dne 30.08.2021
Zapsala: Klára Jandová

Ing. Miloslav Rubáš v.r.
starosta města Nýrska

Zápis byl ověřen dne 31.08.2021
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Usnesení z 13. veřejného zasedání Zastupitelstva města Nýrska konaného
dne 30. 08. 2021 v 16. 00 hodin
ve společenském sále Městské knihovny v Nýrsku.
108. Zastupitelstvo Města Nýrska souhlasí dle § 84 odst. 2 písm. j) zákona číslo
128/2000 Sb. o obcích (obecních zřízeních) ve znění pozdějších změn a doplňků s
Plánem společných zařízení pro pozemkové úpravy k.ú. Zelená Lhota.
109.1 Zastupitelstvo města Nýrska rozhodlo dle § 85, písm. c) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, ve znění pozdějších předpisů, o poskytnutí finančního příspěvku - daru ve
výši 200.000 Kč Diecézní charitě Brno pro obyvatele Hodonínska a Břeclavska na
likvidaci škod způsobených tornádem v červnu 2021.
109.2 Zastupitelstvo města Nýrska rozhodlo dle § 85, písm. c) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, ve znění pozdějších předpisů, o poskytnutí finančního příspěvku - daru ve
výši 51.320,- Kč (2 000 € )Německu na likvidaci škod způsobených povodní v červenci
2021.
110.1 Zastupitelstvo Plzeňského kraje schválilo na svém zasedání dne 14. 6. 2021,
číslo usnesení 257/21, poskytnutí účelové finanční dotace z dotačního titulu „2021
Příspěvek na vybavení a opravy neinvestiční povahy“. Zastupitelstvo města Nýrska
schvaluje přijetí finanční dotace z rozpočtu Plzeňského kraje do rozpočtu města
Nýrska ve výši 36.000 Kč.
110.2 Zastupitelstvo Plzeňského kraje schválilo na svém zasedání dne 14. 6. 2021,
číslo usnesení 257/21, poskytnutí účelové finanční dotace z dotačního titulu „2021
Příspěvek na vybavení a opravy neinvestiční povahy“. Zastupitelstvo města Nýrska
schvaluje přijetí finanční dotace z rozpočtu Plzeňského kraje do rozpočtu města
Nýrska ve výši 36.302 Kč.
110.3 Zastupitelstvo Plzeňského kraje schválilo na svém zasedání dne 14. 6. 2021,
číslo usnesení 257/21, poskytnutí účelové finanční dotace z dotačního titulu „2021
Příspěvek na vybavení a opravy neinvestiční povahy“. Zastupitelstvo města Nýrska
schvaluje přijetí finanční dotace z rozpočtu Plzeňského kraje do rozpočtu města
Nýrska ve výši 24.021 Kč.
111.1 Zastupitelstvo města Nýrska bere na vědomí Závěrečný účet DSO Údolí pod
Ostrým za rok 2020.
111.2 Zastupitelstvo města Nýrska bere na vědomí Závěrečný účet DSO Úhlava za
rok 2020.
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:
112.1.1 Prodat část pozemkové parcely č. 2468/54 – orná půda v k.ú. Nýrsko po
geometrickém zaměření žadatelům manželům R. a V. Ma. za cenu 960,- Kč/m2.
Geometrické zaměření na náklady žadatelů.
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112.1.2 Prodat část pozemkové parcely č. 1918/2 – ostatní plocha v k.ú. Nýrsko po
geometrickém zaměření žadateli panu P. B. za cenu 300,- Kč/m2 . Geometrické
zaměření na náklady žadatele.
112.1.3 Prodat část pozemkové parcely č. 43/1 – ostatní plocha v k.ú. Bystřice nad
Úhlavou po geometrickém zaměření manželům L. a R. S. cenu 100,- Kč/m2.
Geometrické zaměření na náklady žadatelů. Ve smlouvě upozornit na aktivní zónu
záplavového území.
112.1.4 Prodat část pozemkové parcely č. 43/1 – ostatní plocha v k.ú. Bystřice nad
Úhlavou po geometrickém zaměření žadatelce paní L. H.za cenu 100,- Kč/m2.
Geometrické zaměření na náklady žadatelky. Ve smlouvě upozornit na aktivní zónu
záplavového území .
112.1.5 Prodat část pozemkové parcely č. 2468/55 – orná půda v k.ú. Nýrsko, o
výměře 22 m2 žadateli ČEZ Distribuce, a.s. za cenu stanovenou znaleckým posudkem,
vypracovaným znalcem z oboru oceňování nemovitostí dle zákona č. 151/1997 Sb.
v platném znění na náklady kupujícího.
112.1.6 Prodat části pozemkové parcely č. 2331 – trvalý travní porost v k.ú. Nýrsko po
geometrickém zaměření žadatelům paní D. K., panu J.K., paní A. P., paní I. K., panu
K. K., panu D. M., panu M. M. a panu M.S. za cenu 300,- Kč/m2. Geometrické zaměření
na náklady žadatelů.
112.1.7 Bere na vědomí ponechání část pozemkové parcely č. 2331 – trvalý travní
porost v k.ú. Nýrsko v dočasném užívání panu J.H.
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:
112.2.1 Prodloužit termín splatnosti 2. splátky z kupní ceny za pozemkovou parcelu č.
2468/8 v k.ú. Nýrsko kupujícímu panu P. Z. z 15 pracovních dní na 30 pracovních
dní.
112.2.2 Prodloužit termín splatnosti 2. splátky z kupní ceny za pozemkovou parcelu č.
2468/18 v k.ú. Nýrsko kupujícím panu R. K. paní P. Z. z 15 pracovních dní na 30
pracovních dní.

Nýrsko dne 30. 08. 2021

Ing. David Křížek v.r.
místostarosta města

Ing. Miloslav Rubáš v.r.
starosta města
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