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1. Úvod 

Městský úřad Nýrsko poskytuje své služby, které jsou širokého spektra, veřejnosti. Cílem této 

zprávy je informovat o činnostech a shrnout, jaký byl rok 2021.  

Zpráva má za cíl co nejpřesněji a nejkonkrétněji poskytnout informace související s výkonem 

veřejné i městské správy pro občany města Nýrska a spádových obcí. Na vypracování se 

podíleli všichni zaměstnanci úřadu a další zodpovědné osoby pod koordinací místostarosty 

města, který zpracoval výslednou podobu zprávy. Činnost úřadu se dělí na úkony samostatné 

působnosti obce, které vycházejí z rozhodnutí zastupitelstva a jejich výborů, dále je to pak 

přenesená působnost obce, v jejímž rámci jsou poskytovány služby státní správy. Město také 

zřizuje několik příspěvkových organizací, které jsou aktivní ve svém působení na území města. 

Jsou zde zmíněny okrajově. 

Zpráva slouží primárně pro informování veřejnosti a dalších zájemců. 
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2. Městský úřad Nýrsko 

2.1 Obecné informace 

Počet obyvatel k 1. 1. 2021 celkem 4 926; 

 muži 2 424;   

 ženy 2 502.   

Průměrný věk obyvatel k 1. 1. 2021 ve výši 43,2; 

 muži 41,7;  

 ženy 44,8. 

Rozloha: 31,53 km². 

Nadmořská výška: 452 m. 

Sídla ve správním území Nýrska: 

 Blata; 

 Bystřice nad Úhlavou; 

 Hodousice; 

 Stará Lhota; 

 Starý Láz; 

 Zelená Lhota. 

 

2.2  Struktura 

Sídlo:  

 Náměstí 122, 340 22 Nýrsko. 

 

Vedení: 

 starosta:   Ing. Miloslav Rubáš; 

 místostarosta:  Ing. David Křížek, Ph.D. (od 8. 6. 2021); 

    Bc. Soňa Hladíková (do 8. 6. 2021); 

 tajemník:  Ing. Josef Necuda. 

 

 

 

 

 

www.mestonyrsko.cz

 

 
info@mestonyrsko.cz 

376 555 611 

http://www.mestonyrsko.cz/
http://www.mestonyrsko.cz/
http://www.mestonyrsko.cz/
http://www.mestonyrsko.cz/
mailto:info@mestonyrsko.cz
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Příspěvkové organizace: 

 Technické služby města Nýrska; 

 Základní škola a Mateřská škola Nýrsko, Komenského ul.; 

 Základní škola Nýrsko, Školní ul.; 

 Základní umělecká škola Hanuše Steina Nýrsko. 

 

Vlastněné společnosti: 

 Nýrská teplárna a.s., IČ: 04045386 

o vklad: 1 700 000,- Kč; 

o splaceno: 100.00 %; 

o obchodní podíl: 100.00 %. 

 

 

Počet zaměstnanců MěÚ  23 (+ 3 městská policie) 

 počet žen   21 

 počet mužů    2 

 

Počet vedoucích    5 (+ 1 městská policie) 

 počet vedoucích žen   4 

 počet vedoucích mužů  1 (+ 1 městská policie) 
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2.3 Organizační schéma 
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3. Odbory městského úřadu  

3.1 Odbor finanční 

Rozsah činností finančního odboru 

 zpracovává rozpočet města a závěrečný účet, vykonává veškeré činnosti spojené  

s rozpočtem města; 

 zabezpečuje finanční hospodaření města dle zákona o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů, obhospodařuje účty města a zabezpečuje tok finančních prostředků 

včetně zhodnocování volných finančních prostředků; 

 vede kompletně účetnictví ve smyslu zákona o účetnictví, účetní evidenci majetku 

města a provádí inventarizaci majetku, zajišťuje pojištění majetku; 

 vede evidenci všech pohledávek města (pokuty, nájmy, poplatky, vystavené faktury) 

s předpisem plateb a všech závazků města; 

 zajišťuje daňovou povinnost města – daň z příjmů, DPH, daň z nemovitých věcí; 

 komplexně zajišťuje agendu místních poplatků; 

 zabezpečuje pokladní služby; 

 zajišťuje kontrolní činnost na svém úseku; 

 vyřizuje ve správním řízení žádosti o povolení provozu výherních přístrojů. 

 

3.1.1 Hospodaření města 

Hospodaření města Nýrska vykazuje dlouhodobě velmi dobré výsledky. Vždy je zásadní  

se vypořádat s významnými změnami, které se odvíjí od cyklicky se měnící ekonomiky. V roce 

2021 to byly dopady pandemie koronaviru. V jejich důsledku došlo ke změnám daňových 

příjmů, tedy peněžních zdrojů, které slouží ke krytí potřeb města. Opatření, která byla přijímána 

na úrovni města, s sebou přinesla i nárůst výdajů. Rozpočet města na rok 2021 byl schválen 

zastupitelstvem v prosinci 2020 jako přebytkový. V  průběhu roku byl upravován 

prostřednictvím čtyř rozpočtových opatření. Skutečné daňové příjmy byly oproti roku 2020 

vyšší o 8,52 mil. Kč. I celkové příjmy vzrostly oproti předchozímu roku. Bylo to způsobeno 

zejména vyššími kapitálovými příjmy (prodej parcel v lokalitě „U Hřiště“) a také vyššími 

přijatými dotacemi na investiční i neinvestiční projekty. Pro hospodaření města je velmi 

důležité, aby se podíl daňových příjmů na celkových příjmech nesnižoval.  
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Příjmy (v Kč)    schválený rozpočet upravený rozpočet  skutečnost 

tř. 1 – daňové příjmy    90 000,00    92 736,14     

tř. 2 – nedaňové příjmy 13 620,00 15 414,46     16 531,84     

tř. 3 – kapitálové příjmy 15 000,00     36 200,00     36 257,99     

tř. 4 – přijaté transfery (včetně fondů) 34 000,00     30 385,54 30 430,05 

příjmy celkem               129 384,00               172 000,00               175 956,02     

    
    

Výdaje (v Kč) schválený rozpočet upravený rozpočet  skutečnost 

tř. 5 – běžné výdaje (včetně fondů)                 65 728,00              71 807,00             69 079,96 

tř. 5 – neinvestiční příspěvky PO – ZŠ, ZUŠ, TS                 21 992,00                  25 005,96                 25 005,96     

tř. 5 – dotace Covid-19                                                                            -                100,00                     84,50 

tř. 5 – dotace sportovním a kulturním organizacím                   1 000,00                       450,00                       446,00     

tř. 5 – dotace stočné Zel. Lhota, St. Lhota                         30,00                         30,00                           7,14     

běžné výdaje celkem                 88 750,00                  97 392,96                 94 623,56     

        

tř. 6 – investice města + projektová dokumentace                 85 121,00                  84 121,00                 82 694,50 

tř. 6 – investiční příspěvek – TS                               -                       300,00                       300,00                

kapitálové výdaje celkem                 85 121,00                  84 421,00                 82 994,50     

        

výdaje celkem               173 871,00                181 813,96               177 618,06     

    
    

Financování (v Kč) schválený rozpočet upravený rozpočet  skutečnost 

tř. 8 – čerpání úvěru 30 000,00 30 000,00 30 000,00 

tř. 8 – splátky dlouhodobých úvěrů                -7 625,00     -7 625,00     -7 625,19     

financování celkem 22 375,00     22 375,00     22 374,81     

    
    

počáteční stav k 1. 1. 2021 25 268,00              32 063,90                 32 063,90     

Příjmy                    129 384,00               172 000,00               175 956,02     

Výdaje                   -173 871,00               -181 813,96           177 618,06     

Financování 22 375,00             22 375,00     22 374,81 

        

zůstatek k 31. 12. 2021 v Kč 3 156,00 44 624,94             52 776,67  
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Daňové, nedaňové a kapitálové příjmy jsou vlastními příjmy obce, což znamená, že o použití 

těchto příjmů může město rozhodovat samo. Mohou tak být použity na financování zájmů města 

a uspokojování potřeb obyvatelstva. 

V roce 2021 byl čerpán bankovní úvěr určený na financování investičních akcí města ve výši 

30 mil. Kč. Splátky přijatých úvěrů nejsou v poměru k celkovým výdajům pro město zatěžující 

a loni činily 7,6 mil. Kč ročně. Hospodaření města skončilo s přebytkem ve výši 52,8 mil. Kč. 

Největší část běžných výdajů rozpočtu tvoří neinvestiční příspěvek příspěvkovým organizacím, 

což jsou Technické služby města Nýrska, ZŠ Komenského, ZŠ Školní a ZUŠ, a to ve výši  

cca 25 mil. korun. Následuje činnost místní správy ve výši cca 12,5 mil. korun a platby daní, 

tedy DPH ve výši cca 9,6 mil. korun. Další v pořadí je nakládání s odpady, cca 6,3 mil. korun 

a lesní hospodářství cca 4 mil. korun. 

 

3.1.2 Městské byty 

Město má celkem ve svém vlastnictví 402 bytů. Z toho je 60 bytů vyčleněno  

pro seniory, jedná se tak o 15 % z celkového počtu. Byty ve vlastnictví města jsou umístěny  

ve 43 domech, přičemž pro seniory jsou soustředěny v 5 domech. Dluhy na nájemném činily 

na začátku roku 2021, tedy k 1. 1. 2021, celkem 629 936,76 Kč. V průběhu roku došlo k jejich 

poklesu a k 31. 12. 2021 byla dlužná částka 429 168,86 Kč. 

Dále má město ve vlastnictví nebytové prostory, jejichž počet je 71 a jsou umístěny  

v 26 domech. Dluhy na nájemném za nebytové prostory činily k 1. 1. 2021 celkem  

80 310,67 Kč a také zde došlo k jejich poklesu v průběhu roku a k 31. 12. 2021 dluh činil  

55 179,87 Kč. 

Výsledky hospodářské činnosti města za rok 2021 jsou uvedeny v následujících tabulkách. 

Příjmy  

Druh příjmu Příjmy 

nájemné z bytů a nebytových prostor 13 225 224 Kč 

nájemné z garáží a parkovacích ploch 393 288 Kč 

smluvní pokuty (za pozdní úhradu nájemného) 21 657 Kč 

ostatní (úroky, pojistné plnění, WC) 35 771 Kč 

celkem 13 675 940 Kč 
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Výdaje  

Druh výdaje Výdaje 

opravy a údržba 9 594 366 Kč 

spotřeba materiálu, zařizovací předměty 1 488 623 Kč 

spotřeba energie 708 499 Kč 

vyřazené pohledávky (zemřelí, nedobytné) 276 478 Kč 

ostatní (odměna správci, právní služby, bankovní poplatky apod.) 936 911 Kč 

celkem 13 004 877 Kč 

 

Opravy se týkaly bytů v Klatovské ulici, resp. celkové rekonstrukce interiérů bytového domu 

číslo popisné 637. Došlo zde k rekonstrukci čtyř bytových jednotek. Dále se jednalo 

o rekonstrukci komerčních prostor na rampě, výměny výloh a další rekonstrukce bytů. Menší 

opravy se dotkly například vchodů č. p. 816 – 819 a dalších. 

Celkové výnosy činily 13 675 940 Kč, celkové náklady činily 13 004 877 Kč. Hospodářská 

činnost města za rok 2021 skončila se ziskem 671 062,80 Kč. Došlo tak k převodu části 

hospodářského výsledku v roce 2022 ve výši 500 000 Kč do rozpočtu města Nýrska. 

 

3.1.3 Městské poplatky 

Finanční odbor dále zajišťuje výběr a administrativu spojenou s městskými poplatky, které jsou 

vždy stanoveny vyhláškou vydanou a schválenou Zastupitelstvem města Nýrska. 

Nejvýznamnější je poplatek za obecní systém odpadového hospodářství, jehož vybraná výše  

za rok 2021 činila 3 330 040 Kč. Je stanoven obecně závaznou vyhláškou města Nýrska  

č. 3/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství. Sazba poplatku  

za rok 2021 činila 850 Kč. Od poplatku je osvobozena například osoba, která je třetím a dalším 

nezletilým nezaopatřeným nebo studujícím dítětem v rodině. Studentům do 26 let ubytovaným 

po dobu studia mimo obvod města Nýrska je poskytována úleva ve výši 70 %. 

Další je pak poplatek za užívání veřejného prostranství. Poplatek se vybírá za zvláštní užívání 

veřejného prostranství, což znamená například při provádění výkopových prací, pro umístění 

stavebních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, 

umístění skládek nebo užívání prostranství pro reklamní akce. Sazba poplatku vyplývá  

z obecně závazné vyhlášky města Nýrska č. 2/2019 o místním poplatku za užívání veřejného 
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prostranství a je počítána za každý m2 a den dle charakteru záboru. Vybráno za rok 2021 bylo 

169 100 Kč.  

Poplatek z pobytu hradí každý, kdo není ve městě přihlášen k pobytu a zároveň zde pobývá 

nejvíce 60 dní u některého z poskytovatelů. Poplatek pak městu hradí přímo poskytovatel 

tohoto pobytu. Sazba poplatku činí za každý započatý den, s výjimkou dne jeho počátku, 25 Kč 

a vychází z obecně závazné vyhlášky města Nýrska č. 3/2019 o místním poplatku z pobytu. 

Osvobozeny od tohoto poplatku jsou osoby mladší 18 let, nevidomé osoby nebo držitelé ZTP/P 

průkazů, lidé hospitalizovaní nebo vykonávající péči o děti na akcích pro děti a další. Celkem 

bylo za rok 2021 vybráno 264 730 Kč, což odpovídá počtu návštěvníků 4 668. 

Poplatek ze psů hradí držitel psa od stáří psa 3 měsíců. Sazba poplatku byla za rok 2021 

stanovena dle následující tabulky a vychází z obecně závazné vyhlášky města Nýrska č. 1/2019 

o místním poplatku ze psů. 

Sazba místních poplatků ze psů 

Za prvního 

psa 

Za každého 

dalšího 

základní sazba 200 Kč 300 Kč 

za psa chovaného v domě s pěti a více byty 700 Kč 1 050 Kč 

za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let 120 Kč 180 Kč 

za psa chovaného v k. ú. Blata, Bystřice nad Úhlavou, Hodousice, Stará 

Lhota, Starý Láz, Zelená Lhota, jehož držitel je v této části obce 

přihlášený 

100 Kč 150 Kč 

Od poplatku ze psů je osvobozena nevidomá osoba, držitelé průkazu ZTP nebo ZTP/P, osoba 

provozující útulek. Osvobozen je také ten, kdo si psa převezme z útulku, a to v roce převzetí i 

v roce následujícím. Za rok 2021 bylo vybráno 146 860 Kč, což odpovídá počtu psů 672. 

Docházelo i k výběru nájmu za pronajaté pozemky ve vlastnictví města. Za pronájem pozemků 

bylo vybráno 261 640 Kč. 

 

3.1.4 Dotace poskytnuté  

V rámci roku město také poskytuje dotace různým žadatelům. Významnými jsou hlavně dva 

dotační tituly, a to „Podpora sportovní činnosti občanů města“ a „Podpora kulturní  

a zájmové činnosti občanů města“. Ty jsou zaměřeny na podporu aktivní činnosti  

co největšího počtu dětí, mládeže i dospělých tak, aby byla nabízena občanům města možnost 

kvalitního využití volného času. Dotace byly poskytnuty následovně. 
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I. Podpora sportovní činnosti 

Název spolku Účel dotace Výše dotace 

FK Okula Nýrsko provozní činnost oddílu 50 000 Kč 

HC 2009 Nýrsko pronájem zimního stadiónu 25 000 Kč 

Rugby Šumava 

Nýrsko 

úhrada nákladů spojených s pořádáním mezinárodního 

dětského ragbyového kempu 
60 000 Kč 

SPORT TEAM 

Nýrsko 2016 
úhrada nájemného zimního stadiónu a sportovní haly 18 000 Kč 

TJ Nýrsko  
provoz a údržba sportovního areálu, rekonstrukce hřiště, 

provozní náklady 
20 000 Kč 

 

II. Podpora kulturní a zájmové činnosti občanů města 

Název spolku Účel dotace Výše dotace 

Alfa Nýrsko úhrada nákladů spojených s provozem komunitního centra 25 000 Kč 

Autoklub Nýrsko  

v AČR 
provoz areálu 5 000 Kč 

Český rybářský svaz 

Nýrsko 
pořízení vysokotlakového čističe a kruhového žlabu 27 000 Kč 

Český svaz 

chovatelů Nýrsko 

dofinancování dotace poskytnuté z Plzeňského kraje  

na úpravu vnitřních ploch 
100 000 Kč 

Český zahrádkářský 

svaz Nýrsko 

dofinancování dotace poskytnuté z Plzeňského kraje  

na výměnu plotu a provozní náklady 
116 000 Kč 

 

Programové dotace tak činily: 

 celkem dotace na podporu sportu     173 000 Kč; 

 celkem dotace na podporu kulturní a zájmové činnosti  273 000 Kč; 

 celkem        446 000 Kč. 

Individuální dotace na reprezentaci města 10 000 Kč. 

Mimo tyto dotační programy byly uděleny dotace na základě individuálních žádostí, 

 a to následovně: 

 Běh Zelenským údolím – 3 000 Kč; 

 Diakonie – 5 000 Kč; 
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 Dům dětí a mládeže Nýrsko – 120 000 Kč; 

 Klub českých turistů, oblast Plzeňského kraje – 6 000 Kč – na náklady spojené  

se značením turistických tras v oblasti Nýrska a okolí; 

 Zajištění dopravní obslužnosti území Plzeňského kraje – 172 512 Kč; 

 Nagasaky Cup – 3 300 Kč; 

 Nemocnice Horažďovice LDN – 12 500 Kč; 

 Oblastní charita Klatovy, Domov sv. Zdislavy – 10 000 Kč. 

Dále pak byla poskytnuta dotace Diecézní charitě Brno ve výši 200 000 Kč. 

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. Město Nýrsko se tak rozhodlo podpořit občany daných obcí. Dne 15. 7. 2021 způsobila 

povodeň v Německu taktéž velké škody na majetku obcí i občanů. K zajištění rychlé likvidace 

způsobených škod byl poskytnut finanční příspěvek – dar ve výši 51 320 Kč,  

tj. 2000 €. Částku převzal v hotovosti pan Markus Müller, starosta města Neukirchen  

beim Heiligen Blut, který zajistil předání daru do nejpostiženějších míst. 

 

3.2 Odbor investic 

Rozsah činností odboru investic 

Odbor investic zajišťuje plánování a realizaci investičních záměrů na:  

 teoretické bázi (plánování, vyřízení stavebního povolení, územního rozhodnutí, zadání 

projektových dokumentací, provedení výběrových řízení, vyhledávání dotací a aktivní 

účast v jednotlivých výzvách po vydání konečného kolaudačního souhlasu); 

 praktické bázi (rekonstrukce, drobné opravy, výstavba nových objektů a zařízení a jejich 

modernizace).  

Samotné plánování a příprava investičních záměrů nejsou pouze záležitostí aktuální situace,  

ale vyžadují několikaletou přípravu, než dojde k samotné realizaci. Úspěšnost projektů je 

založena na řádném plánování a sledování dotačních titulů, které mnohdy plní významnou roli 

v uskutečňování a naplňování investičních záměrů, jež by velmi často bez dotační podpory 

nebyly, s ohledem na finanční náročnost, realizovatelné.  
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Odbor dále sleduje a naplňuje další podmínky dotačních titulů, jako je například zajištění 

publicity nebo sestavení monitorovacích zpráv, a to po několik dalších let od ukončení samotné 

realizace projektu.  Dobré výsledky jsou z velké části také závislé na komunikaci a součinnosti 

institucí společně, mnoho projektových záměrů se řeší v součinnosti s externími institucemi 

(ministerstva, Policie ČR, archeologové, AOPK apod.), tržními subjekty (ČEZ, GASSPO, 

CETIN, ČEVAK apod.).  

Kromě těchto činností spadají pod odbor investic i rutinní záležitosti v podobě vyřizování 

různých stanovisek a vyjádření vztahujících se k inženýrským sítím města. Město Nýrsko je 

vlastníkem vodovodu a kanalizací a jsou pro něj závazná nařízení a směry rozvoje ze strany 

Ministerstva zemědělství, proto se pravidelně vytváří plán obnovy vodovodu a kanalizací, který 

by se mělo podařit v jednotlivých etapách naplňovat. Kromě stanovisek ve vztahu  

k inženýrským sítím města se odbor jako úsek města vyjadřuje i k mnohým záležitostem 

stavebního úřadu, se kterým úzce spolupracuje. 

Mimo výše zmíněné má investiční technik na starosti i záležitosti Dobrovolného svazku obcí 

Údolí pod Ostrým. 

 

3.2.1 Investice města 

Město Nýrsko i přes složité období roku 2021 kladlo velký důraz na rozvoj majetku, což byla 

jedna z nejvyšších priorit. Tomu odpovídá i výše prostředků, které byly použity na realizaci 

investic a oprav. Investice byly zrealizovány v celkové výši za 82,7 mil. Kč a opravy  

za 13,9 mil. Kč. Jednou z největších investic bylo vybudování technické a dopravní 

infrastruktury v lokalitě „U Hřiště“, vodovodního přivaděče do Hodousic, rekonstrukce 

Hodousické ulice, nákup hasičské cisterny pro SDH Nýrsko, rekonstrukce rybníku 2 a mnoho 

dalšího.  

Investice  Výdaje (v roce 2021) Dotace 

parcely „U Hřiště“ 41 375 460 Kč    

Žižkova ul. – II. etapa 5 507 870 Kč   

přivaděč vody do Hodousic 8 882 510 Kč 5 560 000 Kč 

Hodousická ulice – vodovod 3 734 740 Kč   

Hodousická ulice – MK, parkovací stání a chodník 6 490 620 Kč 2 845 680 Kč 

výměna měřidel MDS 858 860 Kč   

rekonstrukce rybníků – III. etapa (rybník 2) 2 560 250 Kč 1 596 000 Kč 

hasičská cisterna – SDH Nýrsko 7 259 880 Kč 3 000 000 Kč 
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oprava rybníků – poškození bobrem 495 450 Kč 270 000 Kč 

pečovatelská služba – nákup automobilu 429 500 Kč   

rozšíření kamerového dohledového systému  

v Nýrsku 283 780 Kč 111 310 Kč 

ostatní investice 1 657 190 Kč   

projektová dokumentace 3 158 380 Kč   

celkem 82 694 500 Kč  13 382 990 Kč 

 

Začátkem roku 2021 pokračovala rekonstrukce Žižkovy ulice, resp. koncem března byla 

zahájena II. etapa. V dané době byla také dokončena výstavba WC na kluzišti.  

Probíhala již zmíněná rekonstrukce posledního rybníka v lokalitě „Cihelna“. Jednalo se  

o poslední rybník, který byl opravován poté, co se město stalo v roce 2013 jejich vlastníkem. 

Na opravu byla získána dotace, jejímž poskytovatelem je Ministerstvo zemědělství ČR.  

Po opravě a napuštění byla také provedena oprava hráze velkého rybníka, která byla poničena 

činností bobra evropského. V důsledku jeho činnosti došlo k úniku vody a celkovému snížení 

hladiny přibližně o 1 m vody, narušená byla také veškerá zeleň u Skelnohuťského potoka  

a v okolí největšího rybníka. Škody na zeleni dosáhly částky 60 tis. Kč. 

 

Dále byly prováděny práce v Hodousické ulici. Došlo k obnově a novostavbě vodovodního řádu 

a následně k rekonstrukci celé komunikace. Bylo zde vybudováno zhruba deset parkovacích 

míst, která jsou umístěna u vjezdů do jednotlivých domů. Na tuto stavbu získalo Město Nýrsko 

dotaci od Ministerstva pro místní rozvoj ČR. 
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Nově byl vybudován přivaděč vody do Hodousic, které tak budou napojeny ke skupinovému 

vodovodu Nýrsko – Klatovy. V příštích letech dojde k vybudování vodovodu i v rámci obce.  

 

V rámci větší a lepší vybavenosti nýrských hasičů byla zakoupena hasičská cisterna  

CAS 20 SCANIA P500 (4x4). Stavba samotného vozidla probíhala v Polsku, ale montáž 

jednotlivých agregátů a vybavení pak probíhala v Uherském Brodě. Cisterna byla 28. srpna 

slavnostně žehnána, v provozu byla již od 17. července. 

               

Další automobil byl pořízen pro pečovatelskou službu, která potřebovala náhradu za osobní 

automobil Škoda Roomster, který sloužil již od roku 2008 a po třináctiletém městském provozu 

byl v nevyhovujícím stavu. Proto byl z rozpočtu města zakoupen nový automobil Dacia Dokker 

Van. 

Koncem roku byla zahájena rekonstrukce objektu ATÚ, který se nachází mezi náměstím  

a pilou. Budova po dokončení rekonstrukce na jaře roku 2022 bude dále sloužit klubu Alfa. 
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3.2.2 Lokalita „U hřiště“ 

Pokračovala i největší investiční akce roku 2021, tedy vybudování stavebních pozemků  

v lokalitě „U Hřiště“. Již od roku 2019 byly na odboru životního prostředí a silničního 

hospodářství přijímány žádosti o stavební parcely. Na základě zájmu občanů byl proto v únoru 

2020 na veřejném zasedání Zastupitelstva města Nýrska schválen záměr o prodeji 

pozemkových parcel. Od roku 2020 tak začaly probíhat zemní práce v této lokalitě, zejména 

vybudování sítí, geometrické zaměření pozemků apod. Od prosince 2020 do března 2021 

probíhalo podepisování kupních smluv s žadateli, přičemž po zaplacení kupní ceny byl 

proveden vklad do katastru nemovitostí. Celkem došlo k vybudování 46 stavebních pozemků 

včetně sítí a komunikací, chodníků a osvětlení.  

  

Termín dokončení byl 30. září 2021 a byl prodlužován oproti původně plánovanému z důvodu 

prodloužení termínů ze strany firmy ČEZ a z důvodu špatných klimatických podmínek v měsíci 

květnu. Ve dnech 29. – 30. října byly oficiálně předány pozemky jednotlivým vlastníkům, kteří 

od listopadu 2021 podávají žádosti o povolení staveb na Stavební úřad Nýrsko. 
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Z návštěv stavebního úřadu je zřetelný zájem budoucích stavebníků o co nejbližší termín 

zahájení výstavby. Touto investiční akcí vznikly v Nýrsku 3 nové ulice, které jsou 

pojmenovány Za Kluzištěm, U Hřiště a Chudenínská. 

 

3.2.3 Opravy města 

Mimo investičních akcí dochází také k udržování a zhodnocování majetku města tak, aby byl 

naplněn smysl péče řádného hospodáře. Z významných akcí se jednalo o dokončení oprav 

městského úřadu, opravu víceúčelového hřiště v ZŠ Školní a další. 

 

V části oprav došlo k celkové rekonstrukci budovy městského úřadu včetně její dominanty, 

kterou je věžička. Byla vyměněna všechna okna, opravena fasáda včetně soklů, došlo k výměně 

střešní krytiny, vyrobena byla celá nová věžička včetně věžních hodin. V měsíci září byla ještě 

osazena pozlacená korouhev, na které je uveden jak rok výstavby budovy městského úřadu, tak 

také rok rekonstrukce. Na náměstí dále proběhla výměna výloh na rampě. 

Opravy Výdaje (v roce 2021) Dotace 

oprava střechy MěÚ + hodiny 1 996 290 Kč   

oprava fasády na budově MěÚ 2 701 500 Kč   

křižovatka ulic Baarova a Žižkova – oprava zpevněné plochy 892 980 Kč   

opravy ordinací lékařů 530 020 Kč 412 660 Kč 

Nerudova ulice – chodník, MK 807 990 Kč   

oprava víceúčelového hřiště – ZŠ Školní ul. 3 359 570 Kč 1 886 000 Kč 

rekonstrukce rybníků – III. etapa (rybník 2) 134 610 Kč 84 000 Kč 

oprava rozvaděčů MaR a komunikace pro 11 DPS 415 240 Kč   

oprava MK Hodousice – Dešenice 463 310 Kč 186 000 Kč 

fotbalové hřiště – přesun zeminy 576 540 Kč   

ulice K Cihelně – oprava MK, vodovodu a kanalizace 887 140 Kč   

drobné opravy 1 119 160 Kč   

celkem 13 884 350 Kč  2 568 660 Kč 
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Byla provedena oprava komunikace z Hodousic od viaduktu až po strážní domek směrem  

na Dešenice. Na opravu komunikace získalo Město Nýrsko dotaci od Plzeňského kraje.  

Po dokončení této části už bude zbývat oprava komunikace od strážního domku směrem  

do Dešenic na hranici katastrálního území města Nýrska. 

Co se sportovišť týče, proběhla rekonstrukce hřiště s umělým povrchem v areálu ZŠ Školní. 

Došlo k celkové rekonstrukci včetně pokládky nového povrchu. 

 

Za zmínku stojí zahájení přípravných prací na vybudování chodníku od Lesního divadla  

až ke křižovatce na Suchý Kámen. Probíhaly zejména zemní práce, které jsou předzvěstí 

nového chodníku vybudovaného v příštích letech. Snahou bude zachovat odstup  

mezi komunikací a novým chodníkem. K zastínění bude využita vzrostlá zeleň, která se  

po dokončení stavby vhodně doplní. Součástí výstavby nového chodníku, který bude navazovat 

na již vybudovaný k lesnímu divadlu, bude i posunutí stávající komunikace více do svahu  

v prostoru zatáčky za lesním divadlem. 
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3.3 Matrika a evidence obyvatel 

Odbor vede dvojí agendu, a to matriční a evidenci obyvatel. Rozsah činnosti odboru zahrnuje 

zejména: 

 evidenci obyvatel (přihlašování k trvalému pobytu, rušení údajů o trvalém bydlišti); 

 matriku (narození, sňatky a úmrtí, změna jména a příjmení); 

 vidimaci a legalizaci (ověřování pravosti podpisu a shody originálu a kopie listiny); 

 přístup do CzechPOINT. 

Co se matriční činnosti týče, odbor provedl v roce 2021 úkony uvedené v následující tabulce. 

Výkon státní správy na úseku matrik  

Úkon Počet za rok 2021 

zápisy v matriční knize 

narození 0 

manželství 24 

úmrtí 16 

sňatky s cizincem 2 

druhopisy matričních dokladů 

do ČR 27 

do zahraničí 12 

zápisy o určení otcovství 18 

žádosti o změnu jména nebo příjmení 9 

ověřování podpisů a listin (vidimace, legalizace) 676 

dodatečné záznamy a opravy do matričních knih 19 

 

Druhou částí výkonu činnosti je úsek evidence obyvatel, jejíž rozsah činností v roce 2021 uvádí 

následující tabulka. 

Výkon státní správy na úseku evidence obyvatel  

Úkon Počet za rok 2021 

výpisy z informačního systému evidence obyvatel na žádost občana 15 

žádosti na zrušení trvalého pobytu 8 

hlášení o ukončení trvalého pobytu na území ČR 3 

občané s trvalým pobytem na ohlašovně 91 

 

Dále odbor vykonává činnosti spojené s Czech POINT (Český Podací Ověřovací Informační 

Národní Terminál), což je místo výkonu veřejné správy, umožňující komunikaci se státem 

prostřednictvím jednoho místa. Je zde tak možné získat a ověřit data z veřejných i neveřejných 

informačních systémů veřejné správy, úředně ověřit dokumenty a listiny, převést písemné 

dokumenty do elektronické podoby a naopak, získat informace o průběhu správních řízení  

ve vztahu k občanovi a podat podání pro zahájení řízení správních orgánů. 
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Pracoviště Czech Point  

Úkon Počet za rok 2021 

rejstřík trestů 11 

katastr nemovitostí 46 

obchodní rejstřík 2 

spolkový rejstřík 2 

zprostředkovaná identifikace 2 

zřízení datové schránky 6 

konverze dokumentů 46 

 

V loňském roce bylo v našem městě přivítáno 18 občánků. Dále bylo zasláno 163 písemných 

gratulací jubilantům. V roce 2021 proběhlo 24 svateb. Oddávajícími jsou z titulu své funkce 

starosta a místostarosta města a dále pověření zastupitelé Miroslav Vítovec, Mgr. Ivan Pavlík  

a paní Eva Bechyňová. 

Stav a pohyb obyvatel v rámci města Nýrska a spádových obcí je uveden v následující tabulce. 

Stav a pohyb obyvatel ve městě za rok 2021  

Ukazatel Počet za rok 2021 

počet obyvatel 4 926 

počet narozených dětí 44 

počet zemřelých osob 73 

počet přistěhovaných osob 53 

počet odstěhovaných osob 66 

průměrný věk obyvatel 44 

 

 

3.4 Odbor sociální a zdravotní 

Odbor sociální a zdravotní zajišťuje činnosti vyplývající ze samostatné působnosti obce, 

ale také zabezpečuje výkon státní správy v rámci pověřeného obecního úřadu (dále jen POÚ). 

Správní obvod města Nýrska v rámci POÚ: Nýrsko, Chudenín, Dešenice, Hamry, Železná 

Ruda.  

 

3.4.1 Úsek sociální práce 

Mezi cílové skupiny, se kterými může sociální pracovník pracovat, patří např. senioři, 

nezaměstnaní, rodiny s dětmi, osoby ohrožené sociálním vyloučením, osoby ohrožené 

rizikovým způsobem života, oběti agrese nebo oběti domácího násilí. S každým klientem,  
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se kterým sociální pracovník spolupracuje, je povinen vést Standardizovaný záznam sociálního 

pracovníka. 

Odbor sociální a zdravotní dále vykonává činnosti v rámci obecné sociálně právní ochrany dětí, 

při kterých poskytuje součinnost s oddělením sociálně právní ochrany dětí Městského úřadu 

v Klatovech, soudy, Policií ČR, školami a dalšími institucemi.  

Činnosti úseku sociální práce  

Úkon Počet za rok 2021 

počet klientů sociální práce celkem 70 

počet sociálních šetření 230 

základní a odborné poradenství 79 

poskytnutí informací Úřadu práce dle §33c, z. č. 111/2006 10 

počet sociálních šetření a jednání v rodinách v rámci obecné sociální práce  

pro OSPOD 
16 

sociální práce s dlužníky vůči městu – upomínek zasláno celkem 55 

 

V rámci další běžné činnosti dochází ke kontrole a přípravě žádostí do nových dotačních titulů 

vypisovaných Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR, Krajským úřadem Plzeňského kraje  

a dalšími. 

 

3.4.2 Úsek veřejného opatrovnictví 

Město Nýrsko vykonává na základě rozhodnutí soudu veřejného opatrovníka osobám,  

které jsou omezené ve svéprávnosti. V rámci tohoto výkonu je opatrovník povinen udržovat 

s opatrovancem pravidelné spojení, dbát o jeho zdravotní stav, dbát o naplňování 

opatrovancových práv a chránit jeho zájmy.  

Celkový počet opatrovanců k 31. 12. 2021:  80 

 

3.4.3 Úsek sociálních služeb 

Město Nýrsko provozuje pečovatelskou službu. Jedná se o terénní sociální službu, která našim 

občanům poskytuje např. dovoz a donášku obědů, pomoc při přípravě jídla a pití, pomoc  

při osobní hygieně, úklid, doprovod k lékaři. 
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Činnosti úseku sociálních služeb  

Úkon Počet za rok 2021 

počet klientů celkem 152 

počet sociálních šetření 51 

počet dovezených obědů 17 780 

počet individuálních plánů 98 

 

V roce 2021 pracovalo v pečovatelské službě šest plně kvalifikovaných pracovnic, čtyři na plný 

úvazek 8 hodin (tři pečovatelky + vedoucí), jedna na 6 hodin a jedna na 4 hodiny. 

Pečovatelky se staraly celkem o 152 seniorů, 105 žen a 47 mužů v průměrném věku 77 let.  

Za rok 2021 bylo provedeno celkem 51 sociálních šetření z důvodu podání nových žádostí  

o pečovatelskou službu. Stávajícím i novým klientům bylo vypracováno celkem  

98 individuálních plánů péče a jejich revizí. Celkem strávily pečovatelky 567 hodin přímé péče 

o klienty (pomoc při úkonech osobní hygieny, běžný úklid a údržba domácnosti, pomoc  

při zajištění velkého úklidu domácnosti, běžné nákupy, pochůzky, zprostředkování kontaktu  

se společenským prostředím, péče o vlasy a nehty a jiné).  

V období 1. 1. – 31. 12. 2021 najely pečovatelky celkem 21 426 km, v průměru tedy  

1 785,5 km měsíčně. Služebními automobily za každého počasí převezly a doručily až domů 

seniorům 17 780 obědů (1 481 obědů za měsíc, cca 67 obědů denně). Jeden plně naložený 

jídlonosič váží téměř 3 kg a pečovatelky ho za jeden rozvoz vezmou do ruky několikrát.  

Ve většině případů nosí více než jeden obědník najednou. Služeb využívají lidé nejen z Nýrska, 

ale také z okolních obcí, jako např. Starý Láz, Bystřice, Hodousice, Milence, Dešenice, 

Děpoltice, Divišovice, Zelená Lhota, Hamry, Hadrava, Chudenín i Červené Dřevo. 

 

3.4.4 Ostatní činnosti 

Dále odbor sociální a zdravotní v roce 2021 zajišťoval odpovědi na dotazy soudů v ČR, Police 

ČR a ostatních institucí, přičemž bylo v loňském roce zasláno 90 zpráv. Dle § 10 a §18 zákona 

č. 582/1991 Sb. o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, který se zabývá vydáváním 

rozhodnutí o ustanovení zvláštního příjemce dávek důchodového pojištění včetně jejich 

následné kontroly, byly za rok 2021 provedeny 2 takové kontroly u jednoho zvláštního příjemce 

dávky důchodového pojištění.  

Odbor také zajišťuje kontrolu podnikání v městských bytech. Pracovnice odboru je jmenovaná 

za zřizovatele ve školské radě ZŠ Komenského ulice, která zasedá 2x ročně většinou v únoru  
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a srpnu. Odbor zajišťuje administrativní úkony bytové komise města Nýrska, jako je vedení 

evidence žádostí o městský byt, příprava podkladů pro jednání bytové komise a veškerá 

korespondence s žadateli. Za rok 2021 bylo přijato 70 žádostí o městský byt. Město Nýrsko se 

také prostřednictvím odboru zapojilo do plánování sociálních služeb na Klatovsku. Za rok 2021 

proběhlo celkem 8 setkání těchto skupin. 

Zaměstnanci odboru chodí jménem pana starosty gratulovat seniorům k životnímu výročí, 

v loňském roce bylo provedeno 39 gratulací. 

 

3.4 Stavební úřad 

Stavební úřad vykonává činnost v oblasti přenesené působnosti státu dle zákona č. 183/2006 

Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění ve věcech 

stavebního řádu:  

 vydává územní rozhodnutí o umístění stavby, o změně využití území, o ochranném 

pásmu, o dělení nebo scelování pozemků, o změně stavby a o změně vlivu stavby  

na využití území, vede společné územní a stavební řízení, vydává změny územních 

rozhodnutí a souhlasy pro speciální stavební úřad k povolení stavby tímto orgánem; 

 vydává územně plánovací informace; 

 vydává územní souhlasy, společné územní souhlasy a souhlasy s provedením ohlášené 

stavby, vede zjednodušené územní řízení, uzavírá se stavebníkem veřejnoprávní 

smlouvy o umístění stavby; 

 vydává stavební povolení, povoluje změny staveb, povoluje prodloužení platnosti 

stavebního povolení; 

 povoluje ohlášení jednoduchých staveb, zařízení, terénních úprav, udržovacích prací  

a ohlášení u výrobků, které plní funkci stavby, uzavírá se stavebníkem veřejnoprávní 

smlouvu o provedení stavby nebo terénních úprav; 

 povoluje užívání staveb, vydává kolaudační souhlasy, povoluje předčasné užívání, 

zkušební provoz, změnu užívání staveb; 

 nařizuje údržbu stavby, vyklizení stavby, nezbytné úpravy, nařizuje nebo povoluje 

odstranění stavby, terénních úprav a zařízení; 

 nařizuje zabezpečovací práce; 

 provádí kontrolní prohlídky; 

 ověřuje účel užívání stavby, pasporty staveb nebo dokumentaci skutečného provedení; 
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 projednává přestupky a správní delikty. 

Stavební úřad je dále editorem Registru územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN)  

a ve svém správním obvodu zakládá, mění a ruší stavební objekty a adresní místa na základě 

kolaudace stavby a povoleného a nahlášeného skutečného odstranění stavby. 

Působnost nýrského stavebního úřadu je poměrně široká a působí v územních obvodech obcí:  

 Nýrsko, Blata, Bystřice nad Úhlavou, Hodousice, Stará Lhota, Starý Láz;  

 Dešenice, Datelov, Děpoltice, Divišovice, Matějovice, Městiště, Milence, Oldřichovice, 

Žíznětice;  

 Chudenín, Fleky, Hadrava, Liščí, Skelná Huť, Suchý Kámen, Svatá Kateřina, Uhliště;  

 Hamry. 

Celý rozsah území je zobrazen v uvedené mapě a celkem se jedná téměř o 150 km2. Úkony 

související s územní agendou za rok 2021 jsou uvedeny v následující tabulce. 

Úkony související s územní agendou  

Úkon Počet za rok 2021 

územní souhlas 31 

územní rozhodnutí 3 

společná územní rozhodnutí a stavební povolení  20 

společný územní souhlas a souhlas s provedením ohlášené stavby 20 
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Další úkony, které vycházejí z výše uvedené agendy, jsou pak uvedeny v tabulce následující. 

Mimo jiné se jedná například o informace, které stavební úřad poskytuje v rámci zákona  

č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, dále pak například usnesení o přerušení 

řízení, usnesení o podjatosti, sdělení k pozemkům, územně plánovací informace, sdělení 

k územnímu plánu, výzvy apod. 

Další úkony  

Úkon Počet za rok 2021 

ohlášení 1 

stavení povolení 1 

demolice 7 

kolaudační souhlasy a rozhodnutí 44 

ostatní rozhodnutí a opatření 238 

 

3.6 Odbor životního prostředí a silničního hospodářství 

3.6.1 Běžná činnost 

Odbor se zabývá širokým spektrem činností. Jedná se zejména o oblasti, které souvisí s vodním 

hospodářstvím, odpadovým hospodářstvím (př. kontrola počtu nádob na komunální odpad nebo 

kontrola nádob na separovaný odpad), ochranou přírody (včetně kácení dřevin), ochranou 

ovzduší (zejména monitorovací činnost). Odbor také úzce spolupracuje s Technickými 

službami města Nýrska. 

Další oblastí, která spadá do činnosti odboru, je silniční hospodářství v rozsahu daném zákonem 

č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění, včetně kontroly dodržování 

podmínek daných příslušnými správními rozhodnutími. 

Zvláštní užívání komunikace  

Úkon Počet za rok 2021 

překopy dle § 25 odst. 6 písm. c) z.č. 13/1997 Sb. 9 

umístění dle § 25 odst. 6 písm. d) z.č. 13/1997 Sb. 4 

sjezdy připojení ke komunikaci dle § 10 odst. 4 písm. b) z.č. 13/1997 Sb. 3 

uzavírka komunikace dle § 24  z.č. 13/1997 Sb. 1 

 

Odbor vede evidenci petic a stížností, zajišťuje jejich předání příslušnému pracovníkovi 

k vyřízení a i nadále dochází ke sledování celého procesu vyřízení. V roce 2021 odbor vyřídil 

2 důvodné stížnosti a obdržel 1 petici, kterou postoupil na MěÚ Klatovy. 

Odbor také zajišťuje a vede evidenci nemovitostí ve vlastnictví města, a to zejména: 
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 přijímání a evidenci žádostí o prodej, pronájem a pacht nemovitostí ve vlastnictví 

města; 

 přípravu a předání podkladů na jednání zastupitelstva města týkající se převodu, 

pronájmu, užívání a pachtu pozemků v majetku města;   

 kontrolu úplnosti informací o pronájmu, prodeji apod. pozemků ve vlastnictví města 

na úřední desce; 

 vypracování smluv ve spolupráci s právním zástupcem města k prodeji, pronájmu  

a pachtu nemovitostí ve vlastnictví města; 

 přípravu podkladů a předkládání návrhů na změnu v katastru nemovitostí 

katastrálnímu úřadu. 

Vybrané úkony i s jejich počtem uskutečnění jsou uvedeny v následujících tabulkách. 

Zásadním pro činnost odboru bylo vytvoření a administrace kupních smluv v lokalitě „U 

Hřiště“.  

Smlouvy na zřízení věcných břemen  

Úkon Počet za rok 2021 

zřízení věcného břemene 9 

budoucí smlouva na zřízení věcného břemene 9 

 

 

Pachty a pronájmy pozemků  

Úkon Počet za rok 2021 

celkem pronájem / pacht 104 / 24 

nový pronájem / pacht 2021 17 / 0 

vypovězené pachty 2021 2 

 

Kupní smlouvy na pozemky  

Úkon Počet za rok 2021 

prodané 15 

lokalita „U Hřiště“ 44 

koupené 0 

 

 

3.6.2 Odpady 

Celkové náklady za odpad v loňském roce byly ve výši 6 294 262 Kč, místní poplatky občanů 

činily celkem 3 496 415 Kč, odměna za zpětný odběr byla ve výši 895 398 Kč, náklady města 

na doplatek tak dosáhly 1 902 449 Kč.  
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Svoz odpadu  

Druh odpadu Množství v tunách 

komunální odpad 779,19 

tříděný odpad, z toho: 276,37 

 sklo 69,05 

 papír 102,13 

 plast 105,19 

nebezpečný odpad 2,51 

sběrný dvůr, skládka 285,67 

 

Příjmy  

Druh odpadu Příjmy  

poplatek za likvidaci komunálního odpadu 3 330 040 Kč 

poplatek za likvidaci separovaného odpadu – podnikatelé 166 375 Kč 

příjmy od EKO-KOM, ELEKTROWIN, ASEKOL 893 400 Kč 

celkem 4 389 815 Kč 

 

Výdaje  

Druh odpadu Výdaje  

nebezpečný odpad 114 480 Kč 

tříděný odpad 1 940 090 Kč 

sběrný dvůr, skládka 880 810 Kč 

komunální odpad 3 407 720 Kč 

celkem 6 343 100 Kč 

 

3.6.3 Lesy 

Město Nýrsko je majitelem lesů, o které se stará odborný lesní hospodář. Celková plocha lesů 

v majetku města je 345,92 hektarů. Za rok 2021 bylo vytěženo 1 937 m3 dřeva, jedná se spíše 

o nižší hodnotu, neboť v roce 2020 a 2019 probíhala zvýšená těžba v důsledku větrné  

a kůrovcové kalamity. V průměru bylo dřevo zpeněženo částkou 1 572 Kč/m3 bez DPH.  

Na výdajové stránce jsou pak největší položkou náklady na pěstební činnost, které dosahovaly 

2 001 000 Kč bez DPH. Pro vyšší odolnost vůči změnám klimatu i škůdcům je dřevinná skladba 

zvolena pestřejší. To vyžaduje i vyšší finanční náklady na celkovou obnovu lesa, nicméně 

město bylo úspěšným žadatelem o dotace z programů Ministerstva zemědělství ČR. Náklady 

na těžbu dřeva byly v roce 2021 ve výši 801 000 Kč bez DPH. 
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3.7 Úsek sekretariátu 

Rozsah činností úseku sekretariátu 

Úsek sekretariátu zajišťuje široké spektrum činností jak v samostatných, tak i jako podpůrnou 

činnost pro ostatní odbory města nebo veřejnost. Ta se může obracet na úsek buď osobně, 

telefonicky na čísle 376 555 611 nebo na emailové adresy info@mestonyrsko.cz  

a sekretariat@mestonyrsko.cz. Z činností, které zajišťuje tento úsek, se jedná zejména o: 

 poskytování prvotních informací občanům přicházejícím na úřad o příslušnosti 

útvarů, pracovišť nebo zaměstnanců; 

 provoz elektronické podatelny, obsluhu provozu telefonní ústředny, vyřizování 

administrativní agendy a korespondencí, včetně vedení evidence přijatých  

a odeslaných písemností, jejich zpracování a odnos na poštu; 

 evidenci, příjem a odesílání datových zpráv, oznámení k vyzvednutí zásilek 

evidenčně hlášených osob; 

 vedení archivu písemností, zadávání smluv do evidence, evidenci došlých faktur; 

 vyhotovení zápisů z porad a rozhodnutí vedení města a vedení jejich evidence;  

 organizace zajištění jednání zastupitelstva města, kompletace podkladů pro jeho 

jednání, vyhotovení zápisů a usnesení, vč. jejich zveřejnění a jejich evidence;  

 zveřejňování a editaci písemností na úřední desce a webových stránkách Městského 

úřadu Nýrsko; 

 hlášení v místním rozhlase; 

 zajištění agendy a údržby služebních vozidel; 

 zřizování certifikátů přes portál PostSignum; 

 ověřování shody opisu nebo kopie s listinou (vidimace) a ověřování pravosti 

podpisu (legalizace);  

 poskytování služeb ze systému Czech POINT; 

 zastupování odboru matričního. 

 

V následujících tabulkách jsou uvedeny činnosti, které spočívají s vyřízením došlých 

dokumentů a písemností a dále s odesíláním dokumentů a písemností za Městský úřad Nýrsko. 

 

 

mailto:info@mestonyrsko.cz
mailto:sekretariat@mestonyrsko.cz
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Přijaté dokumenty za rok 2021  

Způsob přijetí Počet 

prostřednictvím České pošty, s.p. 380 

prostřednictvím datové schránky 1 498 

osobně 702 

celkem 2 580 

 

Odeslané dokumenty za rok 2021  

Způsob přijetí Počet 

prostřednictvím České pošty, s.p. 1 622 

prostřednictvím datové schránky 1 360 

osobně 645 

roznáška do domu 315 

celkem 3 942 

 

Při množství pracovních dnů 252 za rok 2021 to znamená v průměru 26 písemností  

a dokumentů vyřízených v každý pracovní den, přičemž se jedná jen o jednu z mnoha agend 

tohoto úseku. 

Na úřední desce Městského úřadu Nýrsko a internetových stránkách města Nýrska bylo za rok 

2021 zveřejněno celkem 259 dokumentů.  

Dokumenty zveřejněné na úřední desce a internetových stránkách    

Druh Počet Druh Počet 

dokumenty MěÚ Nýrsko 91 dokumenty dalších orgánů 59 

granty a příspěvky 8 další informace  30 

dotace poskytované 9 rozpočet města 18 

veřejné zakázky 
4 poskytnuté informace dle zák. 

106/1992 Sb. 
13 

formuláře 8 nakládání s odpady 7 

vyhlášky 4 volby 8 

 

Dále pak úsek sekretariátu zajišťuje agendu, která souvisí s provozem služebních vozidel. Městský úřad 

má k dispozici 3 vozidla. Základní údaje jsou uvedeny v následující tabulce. 

Základní údaje o autoprovozu za rok 2021    
Automobil Rok výroby Spotřeba Najeto za rok 2021 

Škoda Octavia 10. 1. 2003 6,6 l / 100 km 4 200 km 

Škoda Fabia 23. 1. 2004 7,9 l / 100 km 3 500 km 

Škoda Rapid 24. 8. 2016 6,9 l / 100 km 5 200 km 
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3.8 Městské kulturní středisko 

Městské kulturní středisko (MKS) bylo zřízeno dne 16. 12. 2019 usnesením Zastupitelstva 

města Nýrska jako organizační složka města za účelem pořádání kulturních, vzdělávacích, 

společenských a volnočasových služeb pro všechny věkové kategorie občanů a návštěvníků 

našeho města a jeho místních částí. Další činnost MKS spočívá také ve spolupráci se základními 

a mateřskými školami, spolkovými organizacemi apod. Zajišťuje provoz městské knihovny  

a informačního centra v Nýrsku. 

Omezení související s pandemií se bohužel dotkla kulturně-vzdělávacích aktivit pro školy,  

ale i pro širokou veřejnost. Uspořádáno bylo pouze:  

- 34 vzdělávacích akcí (knihovnické lekce pro školy, kurzy malování pro dospělé, kurzy 

power jógy, Virtuální univerzita třetího věku, tvořivé dílny atd.) s návštěvností 311 

zájemců; 

- 10 kulturních akcí (divadelní představení, besedy, výstavy, čtení pro děti), které 

navštívilo 1 822 diváků.  

Celková návštěvnost tedy činila 2 133 osob. Náklady na vzdělávací a kulturní akce byly ve výši 

256 000 Kč, výnosy z těchto akcí činily 32 700 Kč. 

 

3.8.1 Městská knihovna 

I přes časté uzavírky se v roce 2021 dařilo doplňovat knihovní fond nejen z rozpočtu, ale také 

např. z grantu Ministerstva kultury ČR „Česká knihovna“ a zapůjčením knih do doplňovacího 

fondu z Městské knihovny Klatovy. V roce 2021 bylo nakoupeno 616 nových knih a odebíráno 

30 titulů periodik. Přihlásilo se 359 čtenářů, z toho 41 bylo ve věku do 15 let. Čtenáři si 

vypůjčili celkem 14 891 dokumentů. Oproti předchozím rokům se však jedná o nižší čísla,  

na kterých má významný podíl pandemie. Na poplatcích bylo vybráno 60 637 Kč. 

 

3.8.2 Informační centrum 

Kulturní a informační centrum v našem městě působí již řadu let a je součástí informačního 

systému cestovního ruchu České republiky. Ač byl rok 2021 stejně jako rok předchozí ovlivněn 

pandemií a vládními nařízeními, navštívilo naše informační centrum téměř 4 700 českých  

i zahraničních turistů.  
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Za poslední dva roky prošly prostory informačního centra rekonstrukcí, při které byly 

vyměněny obslužné pulty a také podlahy. Dosavadní nabídka upomínkových předmětů,  

mezi které patří například turistické známky, vizitky, pohlednice a magnetky, byla rozšířena  

o suvenýry Národního parku Šumava a Lesního světa. Nabídku doplňují rovněž turistické mapy 

celé Šumavy a velké množství propagačních materiálů. V infocentru je zajišťován tisk, 

kopírování, skenování i laminování až do formátu A3. Výnosy z prodeje za rok 2021 činily 

130 000 Kč. 

V rámci projektu „Plzeňská vstupenka“ je možné zakoupit vstupenky na kulturní či hudební 

představení nebo také na fotbalová utkání FC Viktoria Plzeň. Zejména pro obyvatele našeho 

města jsou k dostání aktuální jízdní řády místních autobusových a vlakových spojů.  

Ve spolupráci s městskou knihovnou se informační centrum podílí také na pořádání kulturních 

a vzdělávacích akcí pro děti i dospělé.  

Všechny akce jsou dostupné na:  

- webových stránkách http://www.sumavanet.cz/icnyrsko/ 

- na facebookových stránkách https://www.facebook.com/icnyrsko/. 

 

4. Městská policie 

Na základě vyhlášky města Nýrsko o městské policii ze dne 24. 11. 1992 a zejména zákona  

č. 553/1991 Sb. o obecní policii a dalších zákonů plní Městská policie Nýrsko úkoly především 

na úseku veřejného pořádku, dohlíží na dodržování vyhlášek města, podílí se na dohledu  

nad dodržováním zákona o provozu na pozemních komunikacích, podílí se na prevenci 

kriminality, spolupracuje s orgány města, Policií ČR a dalšími státními orgány a organizacemi.  

Od 13. května 2020 nabyl účinnosti zákon č. 243/2020 Sb., o pravomoci Policie ČR a obecní 

policie postihovat porušení krizových opatření a mimořádných opatření nařízených  

v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2 na území ČR. 

V roce 2021 se na výsledcích práce Městské policie Nýrsko podíleli tři strážníci s platným 

osvědčením. Všichni tři jsou držiteli osvědčení na dobu neurčitou. Do budoucna je čeká vždy 

po pěti letech školení, které již neobsahuje zkoušku z odborné způsobilosti. Každý strážník 

absolvoval v roce 2021 školení BPOZ, školení řidičů a povinný výcvik k používání služební 

zbraně, a to formou ostrých střeleb na střelnici u Chudenína. 

http://www.sumavanet.cz/icnyrsko/
https://www.facebook.com/icnyrsko/
http://www.sumavanet.cz/icnyrsko/
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Celkem bylo za rok 2021 řešeno 487 přestupků. Jak uvádí následující graf, tento počet je  

ve srovnání s předchozími dvěma lety nejvyšší a dochází k jejich růstu. Přestupky jsou 

rozděleny dle charaktery na přestupky proti bezpečnosti silničního provozu a přestupky  

proti veřejnému pořádku. 

 

Počet přestupků v letech 2019, 2020 a 2021 

 

V oblasti dopravy bylo Městskou policií Nýrsko řešeno 233 přestupků.  

Seznam míst s největším počtem řešených přestupků v dopravě 

Počet 

přestupků 
Místo spáchání Druh přestupku 

61 ul. Prap. Veitla 
jízda v protisměru, stání  

na vyhrazeném parkovišti 

49 ul. Erbenova 
vyhrazené parkoviště, parkoviště s 

parkovacím kotoučem 

37 náměstí 
zákaz zastavení, stání na autobusové 

zastávce 

15 ul. Klatovská stání na autobusové zastávce 

10 ul. Jiráskova x K zahradám stání v křižovatce 

 

Městská policie Nýrsko v roce 2021 řešila 254 dalších přestupků. Jedná se o přestupky na úseku 

veřejného pořádku a ostatní přestupky mimo oblast dopravy, kam spadají například přestupky 

proti pořádku ve státní správě a přestupky proti pořádku v územní samosprávě (městské 

vyhlášky a nařízení), přestupky proti občanskému soužití, přestupky proti majetku, tabákový 

zákon a nově porušení krizových opatření a mimořádných opatření nařízených v souvislosti  
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s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2 na území ČR. Strážníci řešili tato porušení 

spíše upozorňováním, vysvětlováním nutnosti jejich dodržování a domluvami. 

 

Seznam nejčastěji řešených přestupků 

Počet 

přestupků 
Druh přestupku 

148 porušení krizových opatření a mimořádných opatření SARS CoV-2 

62 porušení městských vyhlášek 

19 znečištění veřejného prostranství 

 

Nedílnou součástí náplně práce strážníků v oblasti bezpečnosti silničního provozu se stal 

dohled na přechodech pro chodce, zejména při cestě dětí do školy. Strážníci dohlížejí  

na přechody pro chodce v ulici Komenského a v ulici Petra Bezruče. Tato činnost byla 

přerušena v době uzavření škol.  

Podobně jako v roce 2020 se na činnosti městské policie v roce 2021 odrazila pokračující 

pandemie koronaviru SARS CoV-2. V plné síle pandemie zasáhla na počátku roku domov  

pro osoby se zdravotním postižením v Bystřici nad Úhlavou. V nejtěžších chvílích v únoru  

a březnu se na výpomoci podílel, po dobu sedmi týdnů na pozici pracovník obslužné a základní 

výchovné nepedagogické činnosti, jeden strážník. Jednalo se o práci v denním stacionáři  

u neinfekčních klientů, kde byla činnost po celou dobu vykonávána v ochranném obleku, 

rukavicích, respirátoru a ochranném štítu.   

 Dále městská policie spolupracovala celkem 20krát se složkami Integrovaného záchranného 

systému a 4krát doručovala písemností pro město. 

 

5. Hasiči 

Město Nýrsko je zřizovatelem sboru dobrovolných hasičů (SDH), a to SDH Nýrsko, SDH 

Bystřice nad Úhlavou, SDH Hodousice a SDH Zelená Lhota. V oblasti požární ochrany pak 

působí Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce (JSDHO) Nýrsko, JSDHO Bystřice  

nad Úhlavou kategorie JPO V a JSDHO Zelená Lhota kategorie JPO V. 

Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce je zřízená městem dle nařízení zákona 133/1985 Sb. 

o požární ochraně zajišťující plošné pokrytí jednotkami požární ochrany na území města i mimo 
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něj (zásahová jednotka, která je povolána v případě požárů, dopravních nehod nebo jiných 

mimořádných událostí) a nýrská jednotka je zařazena v rámci plošného pokrytí do kategorie 

JPO II, což je nejvyšší kategorie, do které může být dobrovolná jednotka zařazena. Dále působí 

v Nýrsku Sbor dobrovolných hasičů Nýrsko (SDH Nýrsko), který se podílí na výchově  

a odborné přípravě zejména mladých lidí, ze kterých se později rekrutují aktivní členové 

zásahové jednotky. Zásahová jednotka je kromě požárů předurčena zasahovat i při dopravních 

nehodách a tyto zásahy je schopna provést samostatně bez přítomnosti profesionálních 

jednotek. 

V současnosti má výjezdová jednotka sboru 27 členů a disponuje dvěma cisternovými vozy 

CAS 20 SCANIA P500, a CAS-24 LIAZ, jedním rychlým zásahovým automobilem RZA 

NISSAN a dvěma dopravními vozidly FORD TRANSIT a FIAT DUCATO. V loňském roce 

došlo k odprodeji staršího cisternového vozidla CAS-24 TATRA obci Žichovice za cenu 

950 000 Kč.  

Členové zásahové jednotky vykonávají svojí funkci jako neplacenou. Kromě účasti na zásazích 

musí všichni členové jednotky absolvovat každoroční výcvik v dýchací technice, výcvik  

ve vyprošťování osob z havarovaných vozidel, školení řidičů a další. Pravidelně také musí 

provádět údržbu zařízení a testovat jeho bezproblémový chod a připravenost na akce. Veškeré 

tyto činnosti jsou časově náročné a prováděné ve volném čase členů jednotky. Velitelem 

jednotky je Milan Václavovic.  

Vývoj počtu zásahů v jednotlivých měsících roku 2021 
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Roční průměr počtu zásahů  JSDHO Nýrsko za poslední 3 roky je 96. V roce 2021 pak došlo 

k 92 událostem vyžadujících zásah jednotky. Jak je uvedeno v následujícím grafu, počet zásahů 

od roku 2013 do současnosti má rostoucí trend a počet případů roste. 

Počet zásahů JSDHO Nýrsko od roku 2013 do roku 2021 

 

I z důvodu toho, že obecně dochází k růstu počtu zásahů, je bezpochyby jednotka velmi 

důležitou složkou města Nýrska a spádových obcí, ale i širšího regionu, neboť k zásahu může 

být jednotka povolána i do oblastí Hojsovy Stráže, Pocinovic, Petrovic nad Úhlavou, Svaté 

Kateřiny a v případě potřeby i dále do regionů Klatovska a Domažlicka. S četností zásahů 

rostou náklady na údržbu vybavení, pohonné hmoty a stejně tak i na čas, který dobrovolní hasiči 

tráví na zásazích a přípravou na ně. 

Jednotka JSDHO Bystřice nad Úhlavou měla za rok 2021 celkem 2 zásahy. Jednotka je 

povolávána primárně k zásahům v dané lokalitě Bystřice nad Úhlavou a využívá dopravní 

automobil AVIA a Volkwagen Transporter. Dále pak se SDH Bystřice nad Úhlavou zaměřuje 

na trénink dětí a účast na soutěžích (v loňském roce například získali 2. místo v celorepublikové 

soutěži, kategorie dorost). 

Jednotka JSDHO Zelená Lhota v roce 2021 provedla 3 zásahy. Také tato jednotka je 

povolávána převážně v místní lokalitě, přičemž mimo tyto zásahy působí jednotka jako 

technická podpora při zvládání událostí v okolí, jako je likvidace stromů, pomoc při transportu 

pacientů záchrannou službou apod. Mimo to pak SDH Zelená Lhota organizuje hasičskou 

soutěž, účastní se sama soutěží a asistuje při společenských akcích v Zelené Lhotě. 
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6. Přílohy 

Výroční zpráva za rok 2021 podle § 18 zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu 

k informacím.
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Tabulka přijatých dotací v roce 2021 a jejich čerpání, v tis. Kč 

účel dotace přijatá 

dotace 

vyčerpaná 

dotace 

neinvestiční dotace – volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 206,00 193,86 

kompenzační bonus 1 086,37 1 086,37 

neinvestiční dotace – příspěvek na výkon státní správy 6 055,90 6 055,90 

neinvestiční dotace na sociální práci 228,67 228,67 

neinvestiční dotace na sanaci vícenákladů a výpadek příjmů v souvislosti s trvajícími 

dopady epidemie Covid 19 – pečovatelská služba 

57,58 57,58 

neinvestiční dotace na odbornou přípravu, zásah, vybavení a opravy JSDH obcí 31,51 31,51 

neinvestiční dotace na podporu mimořádného fin. ohodnocení strážníků obecních  

a městských policií v souvislosti s epidemií Covid 19 

15, 00 15, 00 

neinvestiční dotace na výměnu povrchu víceúčelového školního hřiště při ZŠ Nýrsko, 

Školní ulice 

1 886,00 1 886,00 

neinvestiční dotace na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů do 40 let věku 516,74 516,74 

neinvestiční dotace – podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních 

nádržích – 2. etapa (rybník 2) 

84,00 84,00 

neinvestiční dotace – finanční příspěvek na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity  

v nestátních lesích za rok 2020 

714,13 714,13 

neinvestiční dotace – průtoková dotace OP VVV pro Základní školu Nýrsko, Školní ulice 523,71 523,71 

neinvestiční dotace – podpora sociálních služeb dle § 101a zákona o sociálních službách, 

PK – pečovatelská služba 

1 532,71 1 532,71 

neinvestiční dotace – program podpory sociálních služeb v Plzeňském kraji 2021 – 

pečovatelská služba 

100,71 100,71 

neinvestiční dotace na osobní ochranné prostředky pro město Nýrsko – JSDH Nýrsko  

a Bystřice nad Úhlavou 

72,30 72,30 

neinvestiční dotace na věcné prostředky a vybavení nad rámec minimálního vybavení dle 

vyhlášky 247/2001 Sb. pro město Nýrsko: JSDH Zelená Lhota 

24,02 24,02 

neinvestiční dotace – oprava místní komunikace Hodousice – Dešenice, 2. etapa 186,00 186,00 

investiční dotace – FZŠ – Nýrsko – cisternová automobilová stříkačka 2 500,00 2 500,00 

investiční dotace – obnova místní komunikace v Nýrsku – Hodousická ulice 2 845,68 2 845,68 

investiční dotace – Hodousice – vodovod (část Hodousice – vodovodní přivaděč) 4 310,00 4 310,00 

investiční dotace – podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích 

– 2. etapa (rybník 2) 

1 596,00 1 596,00 

investiční dotace – rozšíření kamerového dohledového systému v Nýrsku 111,31 111,31 

investiční dotace – preventivní opatření po škodách způsobených bobrem na rybníku č. 4  270,00 270,00 

celkem 24 954,34 24 942,20 
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