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Zápis 
ze 17. veřejného zasedání Zastupitelstva města Nýrska konaného 

 dne 23. 05. 2022 
 v 16. 00 hodin ve společenském sále Městské knihovny v Nýrsku. 

Přítomni: členové ZM dle presenční listiny 
Omluveni: pan Hřebec, pan Vítovec 
 
Pan starosta přivítal zastupitele města a přítomné občany, zahájil 17. 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 (11 pro: 0 proti: 0 zdrželo se) 
 
Mgr. Pavlík, ověřovatel zápisu z 16. veřejného zasedání členů ZM, konaného              
dne 28. 02. 2022, konstatoval, že zápis odpovídá průběhu jednání a že nebyly 
shledány nedostatky. Zápis doporučil ke schválení. Hlasování řídil pan starosta. 
Zápis schválilo (11:0:0) 
 
Do návrhové komise pro přípravu usnesení byli navrženi a schváleni s výsledkem 
(9:0:2): 

Ing. Grolmusová, pan Šťasta 
 
Za ověřovatele zápisu z dnešního zasedání byli navrženi a schváleni s výsledkem 
(9:0:2): 

pan Kolář, pan Stránský 
 
Zapisovatelkou byla navržena a zvolena slečna Klára Jandová (11:0:0) 
 
Pan starosta předložil návrh programu dnešního jednání: 
 
1. Zahájení 
2. Kontrola usnesení z předchozích zasedání 
3. Jednání valné hromady společnosti Nýrská teplárna s. r. o. 
4. Projednání závěrečného účtu a účetní závěrky za rok 2021 a hospodaření 

příspěvkových organizací 
5. Projednání 1. rozpočtového opatření rozpočtu na rok 2022 
6. Projednání priorit města Nýrska 2021–2025 
7. Určení auditora a smlouva o vykonání přezkoumání hospodaření města Nýrska 

pro rok 2022 
8. Projednání poskytnutí dotací sportovním, kulturním a zájmovým organizacím, 

poskytnutí individuálních dotací 
9. Projednání prodeje pozemků, směna pozemků 
10. Obecně závazné vyhlášky 1/2022 , o nočním klidu 
11. Stanovení počtu zastupitelů pro volební období 2022 - 2026 
12. Diskuse 
13. 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 (11:0:0) 
 
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 prohlášení o střetu zájmů i během jednání.  
 
Ad/2  
Mgr. Pavlík přednesl zprávu kontrolního výboru o kontrole usnesení ZM z 16. 
veřejného zasedání, konaného 28. 2. 2022. Všechna usnesení z minulých zasedání 
jsou v pořádku.  
ZM bere zprávu na vědomí 
 
Ad/3  
Ing. Rubáš jako předsedající, zahájil jednání valné hromady společnosti Nýrská 
teplárna s.r.o. Zastupitelstvo města Nýrska vykonává působnost valné hromady 
společnosti Nýrská teplárna s.r.o.  
 
1) Předsedající valné hromady vyzval Bc. Maláta, jednatele společnosti, o předložení 
zprávy o činnosti společnosti. 
 
2) Předsedající valné hromady vyzval Bc. Maláta k předložení zprávy o hospodaření 
společnosti. 
 
3) Předseda dozorčí rady Ing. Rubáš předložil zprávu dozorčí rady ze dne 6. 5. 2022 
a stanovisko DR k hospodaření společnosti. Dozorčí rada neshledala žádných pochyb 
v hospodaření společnosti, účetnictví je vedeno řádně, průkazně a věrohodně 
v souladu se zákonem.  
 
4) Dozorčí rada na základě zprávy o hospodaření společnosti navrhuje schválení roční 
účetní závěrky za rok 2021. 
 
5) Předsedající VH vyzval jednatele společnosti Bc. Miroslava Maláta, aby na základě 
schválené účetní závěrky za rok 2021, předložil návrh na rozdělení hospodářského 
výsledku roku 2021. Vykázaný hospodářský výsledek po zdanění činí 395 948 Kč.  
 
Návrh: jednatel společnosti Bc. Malát navrhuje zisk společnosti ponechat jako 
nerozdělený na úhradu krátkodobých pohledávek a tvoření zásob paliva. 
 
K předloženému materiálu neměl nikdo ze ZM připomínky. Pan starosta vyzval členy 
návrhové komise k předložení návrhu na usnesení k tomuto bodu. Pan Šťasta 
přednesl návrh na usnesení.  
Usnesení  17/134./1/2022   Usnesení 17/134./4/2022                  
(ZM bere zprávu na vědomí)  (11-0-0) 
Usnesení  17/134./2/2022                    Usnesení 17/134./5/2022 
(ZM bere zprávu na vědomí)  (11-0-0) 
Usnesení  17/134./3/2022                       
(ZM bere zprávu na vědomí)  
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Pan starosta poděkoval vedení a pracovníkům organizace a ukončil jednání VH 
společnosti. 
 
Ad/4  
Ing. Irlbeková seznámila zastupitele s materiálem „Projednání závěrečného účtu a 
účetní závěrky za rok 2021 a hospodaření příspěvkových organizací.“  
 
Město Nýrsko v roce 2021 hospodařilo podle rozpočtu, který byl schválen 
zastupitelstvem města dne 14. 12. 2020 usnesením č. 77.  
V rozpočtovém roce 2021 byl schválený rozpočet upravován formou čtyř rozpočtových 
opatření. Ta byla prováděna na základě vývoje příjmů, výdajů a potřeb, zejména 
investičních města.  
Dále byly během roku provedeny v souladu s rozpočtovými pravidly přesuny mezi 
jednotlivými paragrafy a položkami při dodržení schválené výše celkových příjmů a 
výdajů. 
Dle § 43 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, projedná 
zastupitelstvo města závěrečný účet spolu se zprávou o výsledcích přezkoumání 
hospodaření města za uplynulý kalendářní rok do 30. června následujícího roku. 
 
Příjmy a výdaje města za rok 2021 
 
Město Nýrsko hospodaří s finančními prostředky tak, aby bylo v každém okamžiku 
schopno dostát svým splatným závazkům, tedy aby veškeré výdaje byly pokryty příjmy 
(v případě schodku buď bankovním úvěrem, nebo zůstatkem finančních prostředků 
z předchozích let).  Z důvodu opatrnosti je vytvářena přiměřená rezerva na 
neplánované výdaje.  
V roce 2021 se podařilo městu toto naplnit. Město vykázalo kladný přebytek ve výši  
52.776.671,83 Kč. 
Celkové příjmy po konsolidaci činily 175.472.438,18 Kč, oproti upravenému rozpočtu 
byly splněny na 102,31 %. 
Celkové výdaje po konsolidaci činily 177.134.475,72 Kč. Běžné výdaje tvořily 53,15 % 
a kapitálové 46,85 % celkových výdajů. 
Financování města bylo: 22.374.808 Kč. 
Detailní rozbor příjmů a výdajů s číselným vyjádřením je uveden v příloze č. 1. 
 
Změna stavu finančních prostředků 
 
Počáteční stav peněžních prostředků na běžných bankovních účtech (včetně účtů 
fondů) na začátku roku 2021 byl 32.063.901,37 Kč. Konečný stav k 31. 12. 2021 činí 
52.776.671,83 Kč. (bez peněžních prostředků z hospodářské činnosti města) 
 
Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, obcí, státním 
fondům a jiným rozpočtům a k hospodaření dalších osob 
 
Přijaté dotace do rozpočtu města za rok 2021 činily celkem 24.954.339,79 Kč. Rozpis 
přijatých dotací a jejich čerpání v průběhu roku je uveden v tabulce viz níže. Dotace 
byly dle termínů řádně vyúčtované a vyčerpané. Nevyčerpané finanční prostředky ve 
výši 12.139,16 Kč (vratka za volby do Parlamentu České republiky) byly vráceny 
poskytovateli 2. 2. 2022 v rámci finančního vypořádání. 
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Přijaté dotace (v Kč): 

Položka Účel dotace Přijatá dotace Vyčerpaná 
dotace 

4111 Neinvestiční dotace – volby do Poslanecké 
sněmovny Parlamentu ČR 206 000,00 193 860,84 

4111 Kompenzační bonus 1 086 374,79 1 086 374,79 
4112 

 
Neinvestiční dotace - příspěvek na výkon státní 
správy 6 055 900,00 6 055 900,00 

4116 Neinvestiční dotace na sociální práci 228 666,00 228 666,00 

4116 
Neinvestiční dotace na sanaci vícenákladů a 
výpadek příjmů v souvislosti s trvajícími dopady 
epidemie Covid 19 - pečovatelská služba 

57 580,00 57 580,00 

4116 
 

Neinvestiční dotace na odbornou přípravu, zásah, 
vybavení a opravy JSDH obcí 31 505,00 31 505,00 

4116 
 

Neinvestiční dotace na podporu mimořádného fin. 
ohodnocení strážníků obecních a městských 
policií v souvislosti s epidemií Covid 19 

15 000,00 15 000,00 

4116 
 

Neinvestiční dotace na výměnu povrchu 
víceúčelového školního hřiště při ZŠ Nýrsko, 
Školní ulice 

1 886 000,00 1 886 000,00 

4116 
 

Neinvestiční dotace na obnovu, zajištění a 
výchovu lesních porostů do 40 let věku 516 743,00 516 743,00 

4116 
 

Neinvestiční dotace - podpora opatření na 
drobných vodních tocích a malých vodních 
nádržích - 2. etapa (Rybník 2) 

84 000,00 84 000,00 

4116 
 

Neinvestiční dotace - finanční příspěvek na 
zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v nestátních 
lesích za rok 2020 

714 133,00 714 133,00 

4116 
 

Neinvestiční dotace - průtoková dotace OP VVV 
pro základní školu Nýrsko, Školní ulice 523 712,00 523 712,00 

4122 
 

Neinvestiční dotace - podpora sociálních služeb 
dle § 101a zákona o sociálních službách, PK – 
peč. služba 

1 532 705,00 1 532 705,00 

4122 
 

Neinvestiční dotace - program podpory sociálních 
služeb v Plzeňském kraji 2021 - pečovatelská 
služba 

100 710,00 100 710,00 

4122 
 

Neinvestiční dotace na osobní ochranné 
prostředky pro město Nýrsko - JSDH Nýrsko a 
Bystřice nad Úhlavou 

72 302,00 72 302,00 

4122 
 

Neinvestiční dotace na věcné prostředky a 
vybavení nad rámec minimálního vybavení dle 
vyhlášky 247/2001 Sb. pro město Nýrsko: JSDH 
Zelená Lhota 

24 021,00 24 021,00 

4122 
 

Neinvestiční dotace - Oprava místní komunikace 
Hodousice - Dešenice, 2. etapa 186 000,00 186 000,00 

4216 
 

Investiční dotace - FZŠ - Nýrsko - Cisternová 
automobilová stříkačka 2 500 000,00 2 500 000,00 

4216 
 

Investiční dotace - Obnova místní komunikace v 
Nýrsku - Hodousická ulice 2 845 678,00 2 845 678,00 

4216 
 

Investiční dotace - Hodousice - vodovod (část 
Hodousice - vodovodní přivaděč) 
 
 

4 310 000,00 4 310 000,00 
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4216 
 

Investiční dotace - podpora opatření na drobných 
vodních tocích a malých vodních nádržích - 2. 
etapa (Rybník 2) 

1 596 000,00 1 596 000,00 

4222 
 

Investiční dotace - Rozšíření kamerového 
dohledového systému v Nýrsku 111 310,00 111 310,00 

4222 
 

Investiční dotace - Preventivní opatření po 
škodách způsobených bobrem na rybníku č. 4  270 000,00 270 000,00 

  Celkem 24 954 339,79 24 942 200,63 
 
 
Přehled poskytnutých prostředků 
 
V roce 2021 byl vypsán dotační program na podporu sportovních, kulturních a 
zájmových aktivit. Objem finančních prostředků v rámci této podpory činil 446.000 Kč. 
Celkový objem poskytnutých finančních prostředků včetně individuálních dotací činil 
27.874.182,78 Kč. 
 
Poskytnuté prostředky (v Kč): 
Položka Účel dotace, příspěvku Poskytnutá 

dotace Vyčerpáno 

5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 25 005 955,00 25 005 955,00 
6351 Investiční příspěvek zřízené PO  300 000,00 300 000,00 
5339 Neinvestiční příspěvek DDM 528 952,78 528 952,78 
5222 Dotace DDM 120 000,00 120 000,00 
5329 Členský příspěvek DSO Údolí pod Ostrým 135 000,00 135 000,00 
6449 NFV  DSO Údolí pod Ostrým 300 000,00 300 000,00 
5329 Členský příspěvek DSO „Úhlava“ 23 500,00 23 500,00 
5212 Dotace z programu Covid-19 84 497,00 84 497,00 

5222; 5493 Dotace spolkům na sportovní, kulturní a 
zájmovou činnost 446 000,00 446 000,00 

5222 Dotace na provoz praktického lékaře 306 000,00 306 000,00 
5222 Dotace na stočné - Zel. Lhota, St. Lhota 7 143,00 7 143,00 
5216; 5222; 
5223; 5229 Dotace individuální, dary 193 300,00 193 300,00 

5531 Finanční dar - Neukirchen povodně 51 320,00 51 320,00 
5229 Finanční dar - Morava tornádo  200 000,00 200 000,00 
5323 Dotace PK na dopravní obslužnost 172 515,00 172 515,00 
 Celkem 27 874 182,78 27 874 182,78 

 
 
Údaje o majetku a dalších finančních operacích  
 
Závěrkové účetní výkazy – rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha, přehled o změnách 
vlastního kapitálu a přehled o peněžních tocích – jsou přílohami ke zprávě nezávislého 
auditora o výsledku přezkoumání hospodaření. Dále jsou dostupné dálkovým 
přístupem na https://www.mestonyrsko.cz/munyrsko/rozpocet.asp.  
K nahlédnutí v listinné podobě jsou na finančním odboru Městského úřadu Nýrsko. 
Účetní výkazy obsahují údaje o stavu a vývoji majetku za běžný rok včetně popisu 
významných vlivů na změny stavů. 
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Hospodaření s účelovými peněžními fondy města  
 
Peněžní fondy města (v Kč): 

Název fondu Počáteční 
zůstatek 

Tvorba Čerpání Konečný 
zůstatek 

sociální fond 157 882,53 400 030,05 448 691,70 109 220,88 
fond rozvoje 
bydlení 

 96 531,22 54 789,58       684,00 150 636,80 

 
Tvorba a čerpání účelových peněžních fondů města probíhaly v souladu se zásadami 
a směrnicemi města Nýrska. 
 
Součástí závěrečného účtu města Nýrska za rok 2021 je zpráva auditora o 
přezkoumání hospodaření města za rok 2021 dle zákona č. 420/2004 Sb. 
Přezkoumání za rok 2021 provedl Ing. David Vičar, auditor, č. oprávnění 2390. Zpráva 
o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2021 konstatuje:   
 
ZÁVĚR ZPRÁVY O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ 
 
 

A. VYJÁDŘENÍ K SOULADU HOSPODAŘENÍ S HLEDISKY PŘEZKOUMÁNÍ 
HOSPODAŘENÍ 

 
Na základě námi provedeného přezkoumání hospodaření Města Nýrsko za rok 2021 
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. stanoví, abychom ve zprávě uvedli závěr podle ustanovení § 
10 odst. 2 písm. d) a odst. 3 citovaného zákona. Toto ustanovení vyžaduje, abychom 
ve své zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření uvedli, 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 územního celku 
jako celku.  
 
Při přezkoumání hospodaření Města Nýrsko za rok 2021 jsme nezjistili žádné chyby či 
nedostatky. 
 
Stanovisko ÚSC k návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření nebylo 
vyhotoveno. 
 
 

C. UPOZORNĚNÍ NA PŘÍPADNÁ RIZIKA 
 
Není případné. 
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D. PODÍL POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ NA ROZPOČTU A PODÍL 
ZASTAVENÉHO MAJETKU NA CELKOVÉM MAJETKU A VYJÁDŘENÍ K 
POMĚRU DLUHU ÚZEMNÍHO CELKU K POMĚRU JEHO PŘÍJMŮ ZA 
POSLEDNÍ ČTYŘI ROZPOČTOVÉ ROKY PODLE PRÁVNÍHO PŘEDPISU 
UPRAVUJÍCÍHO ROZPOČTOVOU ODPOVĚDNOST 

 
Ukazatel řádek tis. Kč % 
Dlouhodobé pohledávky a 2 074 x 
z toho pohledávky vztahující se k násl. roku b 257 x 
Krátkodobé pohledávky c 11 207 x 
Dlouhodobé závazky d 80 159 x 
z toho závazky vztahující se k násl. roku e 15 968 x 
Krátkodobé závazky f 3 098 x 
Rozpočet (příjmy celkem po konsolidaci) g 175 556 x 
Zisk (jen) po zdanění z hosp. činnosti h 6 342 852 x 
Podíl pohledávek na rozpočtu (b+c) / (g+h) 
x 100 

i x 0,18 

Podíl závazků na rozpočtu (e+f) / (g+h) x 
100 

j x 0,29 

Zastavený majetek (brutto) k 0 x 
Majetek celkem (A.stálá aktiva brutto) l 1 323 832 x 
Podíl zastaveného majetku na celkovém 
majetku  
(k / l x 100) 

m x 0,00 

Průměr příjmů za poslední čtyři roky n 143 179 x 
Celková výše dluhu  o 79 644 x 
Poměr dluhu na průměru příjmů za posl. 4 
rozp. roky (o / n x 100) 

p x 55,63 

 
 
Ověřili jsme, že dluh územního celku nepřekročil 60 % průměru jeho příjmů za poslední 
čtyři rozpočtové roky (viz. výpočet). 
 
Pan starosta požádal návrhovou komisi o návrh na usnesení k této části zprávy. 
Ing. Grolmusová přednesla návrh na usnesení. 
 
Návrh na usnesení -  závěrečný účet 
 
Zastupitelstvo města projednalo v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. b) 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, společně s 
ustanovením § 17 odst. 7 písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů závěrečný účet města Nýrska za 
rok 2021 a uzavřelo jej, na základě doporučení finančního výboru, a s vědomím 
výsledku přezkoumání hospodaření města auditorem, vyjádřením souhlasu s 
celoročním hospodařením města, a to bez výhrad. 
 
Usnesení 17/135./1/2022 
(11-0-0) 
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Účetní závěrka města za rok 2021 
 
Hospodaření města za rok 2021 skončilo s kladným hospodářským výsledkem 
běžného účetního období z hlavní činnosti ve výši 30.641.877,43 Kč. Město Nýrsko 
vedle hlavní činnost vykonává také vedlejší hospodářskou činnost v oblasti bytového 
hospodářství. Výsledek hospodaření z této činnosti činil 671.062,80 Kč.  Vedlejší 
hospodářskou činnost obstarávají pro město Technické služby města Nýrska na 
základě uzavřené komisionářské smlouvy.  
Celkový vykázaný výsledek hospodaření za rok 2021 činil 31.312.940,23 Kč. 
 
Pan starosta požádal návrhovou komisi o návrh na usnesení k této části zprávy. 
Ing. Grolmusová přednesla návrh na usnesení. 
 
 
Návrh na usnesení k účetní závěrce  
 
Na základě projednání a doporučení finančním výborem schvaluje Zastupitelstvo 
města Nýrska v souladu s § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve 
znění pozdějších předpisů účetní závěrku města Nýrska za rok 2021, která je 
nedílnou součástí závěrečného účtu. Současně schvaluje výsledek hospodaření s 
tím, že navrhuje a schvaluje jeho převod na účet 432 - Výsledek hospodaření minulých 
účetních období. Účetní závěrka byla přezkoumána nezávislým auditorem Ing. 
Davidem Vičarem s konstatováním, že nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky. 
 
Usnesení 17/135./2/2022 
(11-0-0) 
   
Hospodaření příspěvkových organizací města za rok 2021 
 
Příspěvkové organizace, jejichž zřizovatelem je město Nýrsko, vykázaly za rok 2021 
kladné hospodářské výsledky. Zlepšený hospodářský výsledek příspěvkové 
organizace Technické služby města Nýrska bude použit na úhradu ztráty 
předcházejících účetních období, zbytek bude rozdělen do účelových fondů dle 
návrhu ředitele organizace.  
Ředitelé ostatních zřízených příspěvkových organizací navrhují rozdělit zlepšený 
výsledek hospodaření do účelových fondů následovně:  
 
Výsledek hospodaření a rozdělení do fondů za rok 2021 (v Kč) 

 Organizace 
Základní 

škola 
Nýrsko, 

Školní ulice 

Základní 
škola a 

Mateřská 
škola 

Nýrsko, 
Komenského 

ul. 

Základní 
umělecká 

škola 
Hanuše 
Steina 

Technické 
služby 
města 
Nýrska 

Výsledek 
hospodaření 

hlavní 
činnost 74 024,35 0,00 2 274,85 1 535 

041,44 
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vedlejší 
hosp. činnost 15 416,91 45 100,00 0,00 92 656,93 

výsledek 
hospodaření 

celkem 
89 441,26 45 100,00 2 274,85 1 627 

698,37 

Návrh na 
rozdělení 
výsledku 

hospodaření 

úhrada ztráty 
předch. úč.  

období 
- - - 1 297 

793,55 

rezervní fond 89 441,26 45 100,00 2 274,85 263 900,00 
fond odměn - 

 - - 66 004,82 

      
Pan starosta poděkoval pracovnicím finančního odboru za kvalitně vedené účetnictví. 
Stejné poděkování patří i ostatním pracovníkům úřadu a podíl na tomto velmi dobrém 
hospodářském výsledku města a jeho organizací. K předloženému materiálu neměl 
nikdo další ze ZM připomínky. Pan starosta vyzval členy návrhové komise k předložení 
návrhu na usnesení k tomuto bodu. Ing. Grolmusová přednesla návrh na usnesení.  
 
Usnesení  17/135./3/2022    Usnesení  17/135./5/2022                        
(11-0-0)      (11-0-0) 
Usnesení  17/135./4/2022             Usnesení  17/135./6/2022                    
(10-0-1)                        (11-0-0)             
     
     
Ad/5 
Paní Bechyňová seznámila zastupitele s materiálem „Projednání 1. rozpočtového 
opatření rozpočtu na rok 2022.“ 
 
Zastupitelstvo města Nýrska schválilo na veřejném zasedání dne 20. 12. 2021 
rozpočet na rok 2022, příjmy ve výši 145.544.281 Kč, výdaje ve výši 149.605.996 Kč.  
Financování: splátky jistin stávajících  
úvěrů -9.033.996 Kč, zůstatek z roku 2021 na bankovních účtech a peněžních fondech 
43.000.000 Kč. 
V průběhu tohoto rozpočtového roku došlo ke změně plánovaných příjmů i výdajů a 
také k nutným přesunům rozpočtových prostředků. Proto navrhujeme schválení změny 
rozpočtu č. 1/2022 tak, jak je uvedeno v příloze tohoto materiálu.  
Upravený rozpočet k 23. 5.2022 je navržen takto: příjmy 147.867.449 Kč,  
výdaje 161.297.247 Kč, financování -9.033.996 Kč.  Rozdíl je kryt přebytkem z 
předchozích let. 
Na straně příjmů se jedná zejména o snížení předpokládaných nedaňových příjmů, 
přijatých transferů a navýšení daňových příjmů a kapitálových příjmů. Daňové příjmy 
jsou zvýšeny o daň za obec (13.089.760 Kč), která se jen zaúčtuje. Nedaňové příjmy 
jsou sníženy o příjmy z návratné finanční výpomoci od ZŠ Školní ul., která nebude v 
roce 2022 příspěvkové organizaci poskytnuta, tudíž nebude ani vrácena a o příjmy z 
nájmu, který je hrazen Nýrskou teplárnou s.r.o. Kapitálové příjmy jsou navýšeny o 
plánovaný prodej nemovitosti. Investiční transfery jsou sníženy o dotaci na 
rekonstrukci MK a chodníky v ulici Boženy Němcové a na rekonstrukci vodovodního 
řadu v Hodousicích – podané žádosti byly zamítnuty a to z následujících důvodů: v 
průběhu projednávání zpracování žádostí o dotaci na rekonstrukci místní komunikace 
v ulici Boženy Němcové poskytovatel dotace stanovil podmínku časového rozestupu 
mezi výstavbou či opravou kanalizačního a vodovodního řadu na dobu tří let (nová 
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podmínka oproti stanoveným podmínkám pro získání dotace na rekonstrukci 
Hodousické ulice). Dotace na výstavbu chodníku v ulici Boženy Němcové byla 
zamítnuta z důvodu pochybení týkajícího se stavebního řízení ze strany zpracovatele 
žádosti. Dotace na rekonstrukci vodovodního řadu v Hodousicích byla zamítnuta a 
bude podána nová žádost. Nový termín pro podání žádosti je v červnu, čerpání dotace 
by bylo možno až v následujícím roce. Investiční transfery se zvyšují o dotaci na 
rekonstrukci podlah ve sportovní hale a na pořízení nového vybavení do školní jídelny. 
Neinvestiční transfery se navyšují o dotaci na opravu MK Hodousice-Dešenice – III. 
etapa, na výsadbu stromů u ZŠ Školní ulice a na prořezání stromů v Zelené Lhotě. 
Dále je ponížena dotace na výkon sociální práce. 
Běžné výdaje jsou navýšeny o 13.991.250 Kč. Jedná se o navýšení výdajů na finanční 
dary poskytované ukrajinským válečným uprchlíkům, vratky dotací na volby 2021 a na 
vybavení ordinace lékařů, navýšení příspěvku pro ZŠ Komenského ul. a navýšení 
poskytnutých dotací pro spolky. Dále jsou běžné výdaje navýšeny o daň za obec 
(13.089.760 Kč), která se jen zaúčtuje. 
Investiční výdaje jsou sníženy o 2.300.000 Kč. Jedná se o snížení výdajů na investiční 
příspěvek a návratnou finanční výpomoc pro ZŠ Školní ul. – investici na nové vybavení 
školní jídelny bude příspěvková organizace realizovat až v následujícím roce. Dále 
jsou navýšeny výdaje na projektovou dokumentaci. 
Součástí schváleného rozpočtu na rok 2022 je převod 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. Součástí je také převod finančních prostředků z FRB do rozpočtu města. 
Na příjmové stránce je uveden skutečný zůstatek bankovních účtů a peněžních fondů 
z roku 2021. 
Po výše uvedených změnách rozpočtu je předpokládán zůstatek na bankovní účtech 
a peněžních fondech k 31. 12. 2022 ve výši 30.312.877 Kč. 
Návrh rozpočtového opatření č. 1/2022 byl 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 vyzval členy 
návrhové komise k předložení návrhu na usnesení k tomuto bodu. Pan Šťasta 
přednesl návrh na usnesení.  
Usnesení 17/136/2022 
(11-0-0)   
 
Ad/6 
Bc. Hladíková  seznámila zastupitele s materiálem „Projednání priorit města Nýrska 
2021-2025.“  
 
Předmětem předloženého dokumentu je stanovení rozvojových priorit města Nýrska 
včetně jeho spádových částí na období 2021–2025. Realizace rozvojových priorit 
území města se primárně opírá jak o investice realizované městem Nýrskem, tak i 
dalšími veřejnoprávními či privátními investory. Stanovené rozvojové priority by měly 
být podkladem pro koordinaci postupných kroků v přípravě projektů, řešení 
majetkoprávních vztahů, plánování rozpočtových prostředků a snahy o využití 
externích zdrojů financování. Rozvojové priority vycházejí z předem zpracovaných 
územních studií, analýz a plánů. 
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Město Nýrsko při plánování a realizaci prioritních projektů zohlednilo územní plán 
města a další rozvojové a strategické dokumenty na úrovní města a širšího spádového 
územní (mikroregionu). Uvedené dokumenty se zaměřují především na oblast 
cestovního ruchu, oblast občanské vybavenosti a oblast technické infrastruktury.  
Strategická část dokumentu se doplňuje v prioritě 1. 1. takto  
Priorita 1.1: Rekonstrukce a dostavby školských zařízení ve městě 

Popis priority: 

ZŠ Nýrsko, Školní ulice 
Rekonstrukce školní jídelny- rozšíření vlastního provozu jídelny 
Rekonstrukce vybavení školní jídelny- obnova již zastaralého 
vybavení školní jídelny, které se nachází v budově čp. 156, dle 
cenové nabídky se jedná o výměnu spotřebičů (elektrické 
konvektomaty, pánve, mrazící skříň a pult, vakuový balící stroj, 
krouhač zeleniny apod.) v hodnotě cca 3, 5 mil. Kč 
MŚ Palackého Nýrsko – dostavba mateřské školy 
v Palackého ulici. 

Lokalita: 

Nýrsko 
- Základní škola Nýrsko, Školní ulice, příspěvková 

organizace- školní jídelna Husova 156 
- Základní škola a Mateřská škola Nýrsko, 

Komenského ul. 250, příspěvková organizace- 
Mateřská škola Palackého 464 

Předpokládané 
zdroje 
financování:  

Dotace, rozpočet města 
Rekonstrukce školní jídelny 5 mil. Kč- rozpočet města 
Rekonstrukce školní kuchyně 3, 5 mil. Kč 
Dostavba školky 7 mil. Kč – dotace PRV 4, 7 mil. Kč 
 

Harmonogram: 
2022 - rekonstrukce školní kuchyně 
2024 – rekonstrukce školní jídelny 
2024 – dostavba mateřské školy  

 
Toto znění by mělo zabezpečit možnost žádat o dotace v PRV dostavby MŠ v prostoru 
po vyklizeném bytě. Tato část budovy bývala v minulosti součástí MŠ.  
 
K předloženému materiálu neměl nikdo ze ZM připomínky. Pan starosta vyzval členy 
návrhové komise k předložení návrhu na usnesení k tomuto bodu. Ing. Grolmusová 
přednesla návrh na usnesení.  
Usnesení  17/137/2022  
(11-0-0) 
 
Ad/7 
Pan Šťasta seznámil zastupitele s materiálem „Určení auditora a smlouva o vykonání 
přezkoumání hospodaření města Nýrska pro rok 2022.“  
 
Ustanovení § 42 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, 
ukládá obci povinnost požádat o přezkoumání hospodaření obce za uplynulý 
kalendářní rok. 
Od roku 2017 vykonává přezkoumání hospodaření města Nýrska auditor Ing. David 
Vičar. 
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Dále ustanovení § 17 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, ukládá účetní jednotce, 
která je právnickou osobou a která má povinnost mít účetní závěrku ověřenou 
auditorem nebo konsolidovanou účetní závěrku ověřenou auditorem, aby auditora určil 
její nejvyšší orgán, tedy v případě města Nýrska, zastupitelstvo města.  
Na základě doporučení finančního výboru navrhujeme uzavřít smlouvu o vykonání 
přezkoumání hospodaření města za rok 2022 s Ing. Davidem Vičarem, sídlem 
K Remízku 33a, 301 00 Plzeň-Lhota. 
 
K předloženému materiálu neměl nikdo ze ZM připomínky. Pan starosta vyzval členy 
návrhové komise k předložení návrhu na usnesení k tomuto bodu. Pan Šťasta 
přednesl návrh na usnesení.  
Usnesení 17/138/2022  
(11-0-0) 
 
Ad/8 
Mgr. Pavlík seznámil zastupitele s materiálem „Projednání poskytnutí dotací 
sportovním, kulturním a zájmovým organizacím města Nýrska a poskytnutí  
individuálních dotací.“  
 
Město Nýrsko zveřejnilo dotační programy na rok 2022 "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 30. 4. 2022. Do uvedeného termínu bylo doručeno celkem 7 žádostí v 
oblasti sportu a 3 žádosti v oblasti kulturní a zájmové činnosti. Dále byly doručeny 3 
individuální žádosti, které byly posouzeny mimo program. 
Komise jmenovaná starostou města veškeré žádosti vyhodnotila a předložila návrhy 
k projednání finančnímu výboru. Finanční výbor žádosti posoudil a doporučil je ke 
schválení a následnému 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 16. 5. 2022 rozhodnutím 
č. 244.     
Rozhodování o poskytnutí dotací nad 50 tis. Kč je vyhrazeno dle § 85, písm. c) zákona 
č. 128/2000Sb. o obcích zastupitelstvu města. Předložené žádosti z dotačních 
programů nad 50 tis. jsou následující: 
 
FK Okula Nýrsko, IČ: 48351814 – na provozní činnost oddílu FK Okula Nýrsko, 
pronájem sportovních zařízení a materiální vybavení. 
Celková požadovaná částka 900 000 Kč. 
Komise a finanční výbor po posouzení žádosti doporučuje dotaci ve výši 600 000 
Kč.  
 
Tělovýchovná jednota Nýrsko z. s., IČ: 64388697 – na provoz a údržbu sportovního 
areálu, provozní náklady.  
Celková požadovaná částka: 140 000 Kč. 
Komise a finanční výbor po posouzení žádosti doporučuje dotaci ve výši 120 000 
Kč. 
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Rugby Šumava Nýrsko z.s., IČ: 06124810 – na pronájem sportovišť, nákup 
tréninkového vybavení, účast na soutěžích, ragbyový tábor. 
Celková požadovaná částka činí 140 000 Kč 
Komise a finanční výbor po posouzení žádosti doporučuje dotaci ve výši 100 000 
Kč. 
 
Alfa Nýrsko, z.s. IČ: 22827439 – na provozní náklady, na vybavení nových prostor a 
na akce pro veřejnost. 
Celková požadovaná částka 120 000 Kč. 
Komise a finanční výbor po posouzení žádosti doporučuje dotaci ve výši 80 000 
Kč. 
 
 
V roce 2022 byly rozděleny programové dotace v následující výši (včetně dotací 
navržených ke schválení zastupitelstvu):  
 
Programové dotace 
Celkem dotace podpora sportu      875.000,- Kč 
Celkem dotace podpora kulturní a zájmová činnost  135.000,- Kč 
Celkem               1.010.000,- Kč 
 
Další žádostí o individuální dotaci, o které rozhoduje zastupitelstvo podle výše 
uvedeného zákona, je posouzení žádosti o dotaci Římskokatolické farnosti Nýrsko, 
IČO: 64388557. Finanční prostředky budou použity na opravu varhan v kostele sv. 
Tomáše v Nýrsku, které jsou napadeny dřevomorkou a hrozí jejich zkáza. Oprava 
bude rozdělena do dvou let a farnost bude stejně jako v letošním roce žádat o dotaci 
PK. Letos bohužel bez úspěchu. Celková oprava vyjde na 600 tis. Kč. Farnost letos 
uvolní cca 200 tis. Kč složených i z drobných darů farníků. 
Celková požadovaná částka činí Kč 200 000,- Kč 
Finanční výbor doporučuje poskytnout dotaci ve výši Kč 180 000,- Kč 
 
Individuální dotace 
 
- reprezentace města Suchan  12 000,- Kč 
- zajištění kulturních akcí Mašek  35 000,- Kč 
- příspěvek na opravu varhan 180 000,- Kč 
Celkem     227.000 Kč 
 
K předloženému materiálu neměl nikdo ze ZM připomínky. Pan starosta vyzval členy 
návrhové komise k předložení návrhu na usnesení k tomuto bodu. Ing. Grolmusová 
přednesla návrh na usnesení.  
Usnesení 17/139./1/2022  Usnesení 17/139./2/2022   
(9-0-2)    (ZM bere zprávu na vědomí) 
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Ad/9 
Paní Koreňová seznámila zastupitele s materiálem „Projednávání nákupu, prodeje a 
směny pozemků.“  
 
Návrh na prodej a odkoupení pozemků a předložení podkladů k jednání. 
Ceny níže uvedeného prodávaného majetku jsou stanoveny znaleckým posudkem 
popř. vyhláškou města. S ohledem na § 39 odst. 2 zákona o obcích jsou takto 
stanovené prodejní ceny považovány Zastupitelstvem města Nýrska za ceny v čase a 
místě obvyklém.  
 
1) Pan R. Š., bytem Bystřice nad Úhlavou , Nýrsko a pan J. Š., bytem 283, 
Janovice nad Úhlavou podali společně žádost o odkoupení části cca 70 m2 z 
pozemkové parcely č. 365/3 - ostatní plocha (ostatní komunikace), o celkové výměře 
437 m2 v k.ú. Bystřice nad Úhlavou ve vlastnictví města Nýrska. Žádost podána 
z důvodu přístupu k pozemkové parcele č. 368 - vlastník R. Š. a pozemkové parcele 
č. 366/6 – vlastník J. Š. obojí v k.ú. Bystřice nad Úhlavou. Požadovaná parcela žadateli 
je v pasportu komunikací vedena jako místní komunikace III. třídy a jsou v ní umístěny 
sítě plynu. 
Návrh: prodat část pozemkové parcely po geometrickém zaměření za cenu 250,-/m2 

do podílového spoluvlastnictví každému z nich ideální jednou polovinou 
 

2) Manželé R. a L. S., oba bytem Bystřice nad Úhlavou, Nýrsko   podali    
žádost o koupi části cca 150 m2 z pozemkové parcely č. 48/1 – ostatní plocha, o 
celkové    výměře 43531 m2 v k.ú. Bystřice nad Úhlavou. Požadovanou část 
pozemkové parcely mají žadatelé již několik let zaplocenou (stavba nového plotu dle 
starého), kterou využívají k parkování vozidel. V Územním plánu Města Nýrska 
parcela vedena jako P – parky. 
Návrh: prodat část pozemkové parcely po geometrickém zaměření za cenu 250,-/m2 

do společného jmění manželů  
 

3) Město Nýrsko, IČ 00255921, se sídlem Náměstí 122, 340 22 Nýrsko podalo 
žádost o bezúplatný převod pozemkové parcely č. 1890/2 – vodní plocha, o výměře 
399 m2 v k.ú. Nýrsko a pozemkové parcely č. 1911/3 – ostatní plocha, o výměře 381 
m2 v k.ú. Nýrsko z vlastnictví státu do vlastnictví města Nýrska. Žádost byla podána 
na Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, IČ01312774, 
se sídlem náměstí Generála Píky 8, 326 00 Plzeň. Pozemkové parcely by byly po 
převodu využity k uložení inženýrských sítí. 
Návrh: souhlas s převodem pozemků do vlastnictví města Nýrska 

 
4)  Na 21. veřejném zasedání Zastupitelstva města Nýrska konaného dne 25.06.2018 
bylo pod usnesením č. 183.6 schváleno odkoupení pozemkových parcel č. 1890/3 – 
vodní plocha, č. 1890/4 – vodní plocha, č. 1655/48 – ostatní plocha, č. 1883/18 – trvalý 
travní porost a č. 1911/1 – ostatní plocha vše v k.ú. Nýrsko o celkové výměře 367 m2 
z vlastnictví Správy železnic, státní organizace do vlastnictví města Nýrska. Správa 
železnic předkládá technické podmínky a ekologické závazky k odsouhlasení 
kupujícímu městu Nýrsku. Pozemkové parcely budou využity při řešení obchvatu 
města a okružní křižovatky. 
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5) Římskokatolická farnost Nýrsko, IČ 64388557, se sídlem Klostermannova 1, 
340 22 Nýrsko předložila městu Nýrsku kupní smlouvu o prodeji nově vzniklé 
pozemkové parcely č. 2402/2 – travní porost, o výměře 84 m2 v k.ú. Nýrsko dle 
geometrického plánu č. 1748-155/2021 vyhotoveným panem Pavlem Huckem. 
Koupená pozemková parcela bude využita k vybudování chodníku z Nýrska do Staré 
Lhoty. Kupní cena za předmětnou parcelu činí 8.400,- Kč (1m2/100,- Kč). Kupující 
město bere na vědomí, že pozemková parcela č. 2402/2 v k.ú. Nýrsko je 
propachtována a podpisem smlouvy stvrzuje, že převezme kopii pachtovní smlouvy. 
 
6) Město Nýrsko, IČ 00255921, se sídlem Náměstí 122, 340 22 Nýrsko požádalo 
v roce 2020 Státní pozemkový úřad, IČ 1312774, se sídlem náměstí Generála Píky 8, 
326 00 Plzeň o směnu pozemkových parcel v k.ú. Zelená Lhota za pozemkové parcely 
v k.ú. Bystřice nad Úhlavou. V listopadu roku 2021 byla SPÚ vyhlášena soutěž více 
subjektů zamýšlené směny, které se na základě schválení zastupitelstvem pod 
usnesením č. 126.2 ze dne 20.12.2021 město Nýrsko zúčastnilo. Město Nýrsko se 
stalo vítězem zamýšlené směny. Městem požadované pozemky jsou v k.ú. Bystřice 
nad Úhlavou a to pozemková parcela č. 557 – zahrada, o výměře 113 m2, pozemková 
parcela č. 558/4 – zahrada, o výměře 592 m2 a část o výměře 444 m2 z pozemkové 
parcely č. 578/2 – ostatní plocha. Městem nabízené pozemky jsou v k.ú. Zelená Lhota 
a to část o výměře 2328 m2 z pozemkové parcely č. 400/4 – trvalý travní porost, část 
o výměře 7917 m2 z pozemkové parcely č. 489/26 – trvalý travní porost a část o výměře 
3405 m2 z pozemkové parcely č. 518 – trvalý travní porost. Finanční náklady spojené 
se směnou na náklady města.  

K předloženému materiálu neměl nikdo ze ZM připomínky. Pan starosta vyzval členy 
návrhové komise k předložení návrhu na usnesení k tomuto bodu. Pan Šťasta 
přednesl návrh na usnesení.  
Usnesení  17/140./1/2022    Usnesení  17/140./4/2022  
(11-0-0)      (11-0-0) 
Usnesení  17/140./2/2022    Usnesení  17/140./5/2022  
(11-0-0)      (11-0-0) 
Usnesení  17/140./3/2022    Usnesení  17/140./6/2022  
(11-0-0)      (11-0-0) 
 
 
Ad/10 
Ing. Křížek seznámil zastupitele s materiálem „Obecně závazná vyhláška 1/2022, o 
nočním klidu.“  
 
Zastupitelstvo města Nýrska schválilo na svém veřejném zasedání dne 23. 10. 2017 
Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2017 o nočním klidu. S ohledem na novelizaci 
právních předpisů s tím souvisejících, z kterých obecně závazná vyhláška o nočním 
klidu vychází a dále z důvodu aktualizace Přílohy č. 1 je zastupitelstvu předkládána 
nová OZV. Předmětem této obecně závazné vyhlášky je stanovení výjimečných 
případů, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší, než stanoví zákon o 
některých přestupcích. Na základě ustanovení § 5 odst. 7 zákona o některých 
přestupcích platí, že: „Dobou nočního klidu se rozumí doba od dvacáté druhé do šesté 
hodiny. Obec může obecně závaznou vyhláškou stanovit výjimečné případy, zejména 
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slavnosti nebo obdobné společenské nebo rodinné akce, při nichž je doba nočního 
klidu vymezena dobou kratší nebo při nichž nemusí být doba nočního klidu 
dodržována“. Tyto výjimečné případy je třeba vymezit natolik určitě, aby lidé žijící v 
obci mohli počet a rozložení potenciálně probdělých nocí v roce předvídat. Daná 
podmínka je zajištěna tím, že akce uvedené v Příloze č. 1 jsou dostatečně 
předvídatelné, z důvodu uvedení data, období konání nebo názvu akce. 
 
K předloženému materiálu neměl nikdo ze ZM připomínky. Pan starosta vyzval členy 
návrhové komise k předložení návrhu na usnesení k tomuto bodu. Ing. Grolmusová 
přednesla návrh na usnesení.  
Usnesení  17/141/2022  
(11-0-0) 
 
Ad/11 
Pan Kolář seznámil zastupitele s materiálem „Stanovení počtu zastupitelů pro volební 
období 2022-2026.“  
 
Počet členů zastupitelstva upravuje § 68 zákona o obcích. Při stanovení počtu 
zastupitelů je nutno vzít v úvahu počet obyvatel k 1. lednu tohoto roku. Výše uvedeným 
paragrafem je pro počet obyvatel v rozmezí 3 000 – 10 000 stanoven počet zastupitelů 
na 11 až 25 členů. Na základě dosavadních zkušeností s pravidelnou prací 
zastupitelstva formou porad starosty a veřejných zasedání navrhujeme zachovat i pro 
další volební období 13 zastupitelů. 
 
K předloženému materiálu neměl nikdo ze ZM připomínky. Pan starosta vyzval členy 
návrhové komise k předložení návrhu na usnesení k tomuto bodu. Pan Šťasta 
přednesl návrh na usnesení.  
Usnesení 17/142/2022 
(11-0-0) 
 
 
Ad/12 
Diskuse  
 
 Pan starosta podal informace:  
- V červnu proběhne oprava silnice od domu čp. 477 k Lesnímu divadlu- omezení 

dopravy je projednáno s provozovatelem Areálu pod sjezdovkou a i panem 
Maškem (Lesní divadlo) 

- s firmou STREICHER, spol. s.r.o. byla podepsaná smlouva na rekonstrukci 
ulice Boženy Němcové a 10. července budou zahájeny práce. Občanům ještě 
bude upřesněn harmonogram prací a postup omezování možností parkování 

- na nové lesní cestě Blata nejsou dodržovány pravidla provozu - nutnost osadit 
značení – zákaz vjezdu 

- z důvodu zdražení el. energie bude na koupališti po 3 letech zvýšená cena 
vstupného. Základní vstupné bude 80 Kč 

- upozornil na úmyslné poškození stromu v obci Hodousice- vandal poškodil 
vzrostlý jírovec po celém obvodu do hloubky cca 5 cm, což bude mít zřejmě za 
následek jeho uschnutí. Jedná se o mnohaletý strom rostoucí na veřejném 
prostranství pod kaplí. 
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 Bc. Hladíková podala informace k územním plánům číslo 3. a 4. v Nýrsku 
 
 

 Pan Kodera poděkoval Městu Nýrsku za poskytnutou dotaci. 
 

 
Ad/13 
Závěr zasedání. Pan starosta poděkoval přítomným za účast a veřejné zasedání 
ukončil /17.50 h/. 
 
 
 
 
 
Nýrsko dne 23. 05. 2022  
Zapsala: Klára Jandová 
 
 
 
 
 
                                                                                                 Ing. Miloslav Rubáš v. r. 
                                                                                                  starosta města Nýrska 
   
 
 
 
 
 
Zápis byl ověřen dne 24. 05. 2022    
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Usnesení ze 17. veřejného zasedání Zastupitelstva města Nýrska konaného           
dne 23. 05. 2022 v 16. 00 hodin 

ve společenském sále Městské knihovny v Nýrsku. 
 
134.1 Zastupitelstvo města Nýrska jakožto valná hromada společnosti Nýrská teplárna 
s.r.o. bere na vědomí zprávu o činnosti.  
134.2 Zastupitelstvo města Nýrska jakožto valná hromada společnosti Nýrská teplárna 
s.r.o. bere na vědomí zprávu o hospodaření společnosti.  
134.3 Zastupitelstvo města Nýrska jakožto valná hromada společnosti Nýrská teplárna 
s.r.o. bere na vědomí zprávu dozorčí rady.  
134.4 Zastupitelstvo města Nýrska jakožto valná hromada společnosti Nýrská teplárna 
s.r.o. schvaluje roční účetní závěrku za rok 2021. 
134.5 Zastupitelstvo města Nýrska jakožto valná hromada společnosti Nýrská teplárna 
s.r.o., schvaluje ponechání zisku společnosti jako zisk nerozdělený.  
 
135.1 Zastupitelstvo města projednalo v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. 
b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, společně s 
ustanovením § 17 odst. 7 písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů závěrečný účet města Nýrska za 
rok 2021 a uzavřelo jej, na základě doporučení finančního výboru, a s vědomím 
výsledku přezkoumání hospodaření města auditorem, vyjádřením souhlasu s 
celoročním hospodařením města, a to bez výhrad. 
 
135.2 Na základě projednání a doporučení finančním výborem schvaluje 
Zastupitelstvo města Nýrska v souladu s § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů účetní závěrku města Nýrska za rok 
2021, která je nedílnou součástí závěrečného účtu. Současně schvaluje výsledek 
hospodaření s tím, že navrhuje a schvaluje jeho převod na účet 432 - Výsledek 
hospodaření minulých účetních období. Účetní závěrka byla přezkoumána nezávislým 
auditorem Ing. Davidem Vičarem s konstatováním, že nebyly zjištěny žádné chyby a 
nedostatky. 
 
135.3 Zastupitelstvo města schvaluje, na základě doporučení ke schválení finančním 
výborem, účetní závěrku za rok 2021 příspěvkové organizace Základní škola Nýrsko, 
Školní ulice a rozdělení hospodářského výsledku do účelového fondu takto:  
- celkový HV 89.441,26 Kč rozděluje v celé výši do rezervního fondu. 
 
135.4 Zastupitelstvo města schvaluje, na základě doporučení ke schválení finančním 
výborem, účetní závěrku za rok 2021 příspěvkové organizace Základní škola a 
Mateřská škola Nýrsko, Komenského ul. a rozdělení hospodářského výsledku do 
účelového fondu takto:  
- celkový HV 45.100,00 Kč rozděluje v celé výši do rezervního fondu. 
 
135.5 Zastupitelstvo města schvaluje, na základě doporučení ke schválení finančním 
výborem, účetní závěrku za rok 2021 příspěvkové organizace Základní umělecká 
škola Hanuše Steina a rozdělení hospodářského výsledku do účelových fondů takto:  
- celkový HV 2.274,85 Kč rozděluje v celé výši do rezervního fondu. 
 
135.6 Zastupitelstvo města schvaluje, na základě doporučení ke schválení finančním 
výborem, účetní závěrku za rok 2021 příspěvkové organizace Technické služby 
města Nýrska a rozdělení hospodářského výsledku takto:  
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- částkou 1.297.793,55 Kč bude uhrazena ztráta předcházejících účetních období, 
částka 263.900 Kč bude převedena do rezervního fondu a 66.004,82 Kč do fondu 
odměn. 
 
136. 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 23. 5. 2022, příjmy ve výši 147.867.449 Kč a 
výdaje ve výši 161.297.247 Kč, financování -9.033.996 Kč, zůstatek z roku 2021 na 
bankovních účtech a peněžních fondech 52.776.671 Kč. 
 
137. Zastupitelstvo města Nýrska schvaluje revizi dokumentu „Priority města Nýrska 
včetně jeho spádových částí na období 2021–2025 k datu 23. května 2022. 
 
138. Zastupitelstvo města Nýrska schvaluje dle ustanovení § 17 zákona č. 93/2009 
Sb., o auditorech, uzavření smlouvy o vykonání přezkoumání hospodaření města 
Nýrska za rok 2022 s auditorem Ing. Davidem Vičarem, sídlem K Remízku 33a, 301 
00 Plzeň-Lhota. 
 
139.1 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 600 000 Kč 
• Rugby Šumava Nýrsko z.s., IČ: 06124810, dotace ve výši100.000 Kč 
• TJ Nýrsko, z.s., IČ 64388697, dotace ve výši 120.000 Kč 
• ALFA Nýrsko z.s.IČ 22827439, dotace ve výši 80.000 Kč 
• Římskokatolická farnost Nýrsko IČO 64388557, dotace ve výši 180.000 Kč 

 
 
139.2 Zastupitelstvo města bere na vědomí rozhodnutí starosty o uzavření smlouvy o 
poskytnutí následujících dotací: 

 
Oblast sportu: 
• HC 2009 Nýrsko, z.s. IČ: 26567121, dotace ve výši 25.000 Kč 
• SPORT TEAM Nýrsko 2016 z.s., IČ: 04914384, dotace ve výši 10.000 Kč 
• Pavel Doubek – za Stolní tenis Nýrsko, dotace ve výši 10.000 Kč 
• Vladimír Polomis - za Volejbalový klub, dotace ve výši 10.000 Kč 

 
Oblast kultury a zájmových činností: 
• Český rybářský svaz, z.s,. místní organizace Nýrsko, IČ 43314701, dotace ve 

výši 30.000 Kč 
• Český kynologický svaz ZKO Nýrsko – 151, IČ: 62630059, dotace ve výši  

25.000 Kč 
     
    Individuální 

• Suchan Miroslav, Klostermannova 26, Nýrsko, dotace ve výši 12.000 Kč 
• Mašek Marek, Erbenova 552, Nýrsko, dotace ve výši 35. 000 Kč 
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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: 
 
140.1 Prodat část cca 70 m2 z pozemkové parcely č. 365/3 – ostatní plocha v k.ú. 
Bystřice nad Úhlavou po geometrickém zaměření za cenu 250,- Kč/m2 do podílového 
spoluvlastnictví každému ideální jednu polovinu žadatelům R. Š. a J. Š. Ve smlouvě 
upozornit na uložené sítě plynu v předmětné pozemkové parcele. Zaměření na 
náklady žadatelů. 
 
140.2 Prodat část cca 150 m2 z pozemkové parcely č. 48/1 – ostatní plocha v k.ú. 
Bystřice nad Úhlavou po geometrickém zaměření za cenu 250,- Kč/m2 do společného 
jmění manželů R. a L. S. Zaměření na náklady žadatelů. 
 
140.3 Odsouhlasit bezúplatný převod pozemkové parcely č. 1890/2 – vodní plocha 
v k.ú. Nýrsko a bezúplatný převod pozemkové parcely č. 1911/3 – ostatní plocha v k.ú. 
Nýrsko z vlastnictví Státního pozemkové úřadu do vlastnictví Města Nýrska. 
Zastupitelstvo města Nýrska pověřuje pana starostu k podpisu smlouvy o bezúplatném 
převodu pozemkových parcel. 
 
140.4 Odsouhlasit technické podmínky a ekologické závazky spojené s prodejem 
pozemkových parcel č. 1890/3 – vodní plocha, č. 1890/4 – vodní plocha, č. 1655/48 – 
ostatní plocha, č. 1883/18 – trvalý travní porost a č. 1911/1 – ostatní plocha vše v k.ú. 
Nýrsko o celkové výměře 367 m2. Zastupitelstvo města Nýrska pověřuje pana starostu 
k podpisu kupní smlouvy. 
 
140.5 Koupit nově vzniklou pozemkovou parcelu č. 2402/2 – travní porost, o výměře 
84 m2 v k.ú. Nýrsko do vlastnictví města Nýrska za cenu 8.400,- Kč s vědomím 
uzavřené pachtovní smlouvy na uvedenou pozemkovou parcelu. Zastupitelstvo města 
Nýrska pověřuje pana starostu k podpisu kupní smlouvy. 
 
140.6 Odsouhlasit směnu části o výměře 2328 m2 z pozemkové parcely č. 400/4 – 
trvalý travní porost, části o výměře 7917 m2 z pozemkové parcely č. 489/26 – trvalý 
travní porost a části o výměře 3405 m2 z pozemkové parcely č. 518 – trvalý travní 
porost vše v k.ú. Zelená Lhota ve vlastnictví města Nýrsko za pozemkovou parcelu č. 
557 – zahrada, o výměře 113 m2, pozemkovou parcelu č. 558/4 – zahrada, o výměře 
592 m2 a část o výměře 444 m2 z pozemkové parcely č. 578/2 – ostatní plocha vše 
v k.ú. Bystřice nad Úhlavou ve vlastnictví Státního pozemkového úřadu. Náklady 
spojené se směnou pozemkových parcel na náklady města Nýrska. Zastupitelstvo 
města Nýrska pověřuje pana starostu k podpisu směnné smlouvy. 
 
141. Zastupitelstvo města Nýrska vydává na základě ustanovení § 10 písm. b) a d) a 
ustanovení § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů, a na základě ustanovení § 5 odst. 7 zákona č. 251/2016 
Sb., o některých přestupcích, obecně závaznou vyhlášku o nočním klidu. 
 
142. Zastupitelstvo města Nýrska stanovuje ve znění § 67 zákona č. 128/2000 Sb., o 
obcích (obecních zřízeních), ve znění pozdějších změn a doplňků pro nové volební 
období 2022 – 2026 13 členů Zastupitelstva města Nýrska. 
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Nýrsko dne 23. 05. 2022 
 
 
 
 
 
  Ing. David Křížek, Ph. D. v. r.                               Ing. Miloslav Rubáš v. r. 
      místostarosta města                        starosta města  
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