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Zápis 
z 16. veřejného zasedání Zastupitelstva města Nýrska konaného 

 dne 28. 02. 2022 
 v 16. 00 hodin ve společenském sále Městské knihovny v Nýrsku. 

Přítomni: členové ZM dle presenční listiny 
Omluveni: Ing. Rubáš, Bc. Hladíková, Ing. Grolmusová, Ing. Bc. Irlbeková, pan 
Stránský 
 
Pan místostarosta přivítal zastupitele města a přítomné občany, zahájil 16. 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 
místostarosta 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 místostarosta. 
Hlasování (7 pro: 0 proti: 0 zdrželo se) 
 
Pan Šťasta, ověřovatel  zápisu z 15. veřejného zasedání členů  ZM, konaného  dne 
20. 12. 2021, konstatoval, že zápis odpovídá průběhu jednání a že nebyly shledány 
nedostatky. Zápis doporučil ke schválení. Hlasování řídil pan místostarosta. 
Zápis schválilo (7:0:0) 
 
Do návrhové komise pro přípravu usnesení byli navrženi a schváleni s výsledkem 
(7:0:0): 

Ing. Svejkovský, pan Hřebec 
 
Za ověřovatele zápisu z dnešního zasedání byli navrženi a schváleni s výsledkem 
(7:0:0): 

Mgr. Pavlík, paní Bechyňová 
 
Zapisovatelkou byla navržena a zvolena paní Jana Koreňová (7:0:0) 
 
V 16.17 hodin se dostavil pan Kolář. 
 
Pan místostarosta předložil návrh programu dnešního jednání: 
 
1. Zahájení 
2. Kontrola usnesení z předchozích zasedání 
3. Zpráva o výsledku hospodaření v hospodářské činnosti města Nýrska za rok 2021 
4. Vyhodnocené hospodaření FRB  za rok 2021 
5. Zveřejnění programu pro příjemce dotací v oblasti sportovní, kulturní a zájmové 

činnosti občanů města v roce 2022 
6. Projednání priorit města Nýrska 2022–2025 
7. Projednání poskytnutí dotace: 

1. DDM 
2. Dotace na zajištění dopravní obslužnosti na rok 2022 

8. 1. Projednání nabytí pozemků 
2. Žádost o prodloužení termínů 
3. Návrh na odkoupení 

9. Různé  
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10. Diskuse 
11. Závěr  

Pan místostarosta navrhl, aby diskuze a usnesení k jednotlivým bodům programu 
probíhala ihned po předložení návrhu. Všechna hlasování v průběhu zasedání bude 
řídit pan místostarosta. 
ZM schválilo program a způsob vedení diskuse bez připomínek (8:0:0) 
 
Pan místostarosta pronesl prohlášení v souladu se zněním § 8 zákona č. 159/2006 
Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších změn a doplňků. Pan místostarosta 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 15. 
veřejného zasedání, konaného 20. 12. 2021. Všechna usnesení z minulých zasedání 
jsou v pořádku.  
ZM bere zprávu na vědomí 
 
Ad/3  
Pan Hřebec seznámil zastupitele s materiálem „Projednání výsledku hospodaření 
z hospodářské činnosti města Nýrska za rok 2021.“ Vyhodnocení hospodářské 
činnosti města za rok 2021 včetně schválení převodu části hospodářského výsledku 
do rozpočtu města Nýrska. 
Hospodářská činnost města za rok 2021 skončila se ziskem 671.062,80 Kč. Celkové 
výnosy činily 13 675 940,59 Kč, celkové náklady činily 13 004 877,79 Kč. Podrobný 
přehled nákladů a výnosů - viz příloha. Nerozdělený zisk minulých let činí  
4 066 670,87 Kč, po přičtení HV za rok 2021 částka k převodu hospodářského 
výsledku do rozpočtu roku 2022 činí 4 737 733,67 Kč. 
Návrh na převod části hospodářského výsledku do rozpočtu města v roce 2022 činí 
500.000 Kč. Tato částka je součástí schváleného rozpočtu na rok 2022.  
 
K předloženému materiálu neměl nikdo ze ZM připomínky. Pan místostarosta vyzval 
členy návrhové komise k předložení návrhu na usnesení k tomuto bodu. Ing. 
Svejkovský přednesl návrh na usnesení.  
Usnesení  16/127/2022                   
(8-0-0)  
 
Ad/4  
Pan Šťasta seznámil zastupitele s materiálem „Vyhodnocení hospodaření FRB za rok 
2021.“ Vyhodnocení hospodaření FRB za rok 2021 ve smyslu čl.VII, bod 4 směrnice 
města Nýrska o vytvoření a použití účelových prostředků FRB . 
Fond rozvoje bydlení (dále jen FRB) byl založen rozhodnutím Zastupitelstva města 
Nýrska v roce 1994. Smyslem fondu bylo poskytnout půjčky občanům města v zájmu 
rozvoje bydlení, životního prostředí a vzhledu města. V průběhu let bylo poskytnuto 
134 půjček v celkovém objemu cca 8,5 mil Kč. Začátkem roku 2017, v návaznosti na 
změnu zákona o spotřebitelských úvěrech, přijalo zastupitelstvo města rozhodnutí o 
ukončení programu FRB.  
Poslední splátky poskytnutých půjček byly k 31. 12. 2021 uhrazeny. 
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Hospodaření FRB Částka v Kč 
stav k 1. 1. 2021 96 531,22 
přijaté úroky od banky 17,98 
bankovní poplatky -684,00 
splátky poskytnutých půjček (jistina + úroky) 54 771,60 
stav k 31. 12. 2021 150 636,80 

 
Dle směrnice města o vytvoření a použití účelových prostředků FRB na území města 
Nýrska č. 01 čl. III bod 1, je možno na základě doporučení finančního výboru a po 
schválení zastupitelstvem města převést prostředky z fondu do rozpočtu města. 
Vzhledem k tomu, že město neplánuje použití prostředků fondu na nové půjčky, 
finanční výbor doporučuje převod konečného zůstatku na účtu z fondu rozvoje bydlení 
do rozpočtu města. Tento převod finančních prostředků je součástí schváleného 
rozpočtu města Nýrska na rok 2022. 
        
K předloženému materiálu neměl nikdo ze ZM připomínky. Pan místostarosta vyzval 
členy návrhové komise k předložení návrhu na usnesení k tomuto bodu. Ing. 
Svejkovský přednesl návrh na usnesení.  
Usnesení  16/128./1/2022                    
(8-0-0) 
Usnesení  16/128./2/2022                    
(8-0-0)   
 
Ad/5 
Pan Kolář seznámil zastupitele s materiálem „Zveřejnění programů pro příjemce dotací 
v roce 2022.“ Návrh na zveřejnění programů pro příjemce dotací v roce 2022. Program 
„Podpora sportovní činnosti občanů města“ a program „Podpora kulturní a zájmové 
činnosti občanů města“.  
Dne 20. 12. 2021 schválilo zastupitelstvo města rozpočet na rok 2022. Ve schváleném 
rozpočtu výdajů je počítáno i s poskytnutím dotací v roce 2022 v celkové výši 
1.000.000 Kč. V souladu s § 10a a §10c zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, město Nýrsko navrhuje zveřejnění 
programů pro příjemce dotací v roce 2022. Zveřejněny budou dva programy dle druhu 
podporované oblasti. Jedná se o program „Podpora sportovní činnosti občanů města“ 
a program „Podpora kulturní a zájmové činnosti občanů města“. Konkrétní podmínky 
jsou uvedeny v pravidlech pro poskytování dotací dle jednotlivých programů – viz 
příloha. Veškeré informace budou zveřejněny na stránkách města.  
 
Uzávěrka příjmu žádostí o dotace v obou programech je do 30. 4. 2022. Rozhodování 
o přidělení dotací proběhne do 31. 5. 2022. 
Zveřejněním těchto programů není omezeno podání individuálních žádostí v průběhu 
celého roku 2022 včetně žádostí jednotlivců na mimořádnou reprezentaci města 
v oblasti sportu či kultury. 
 
Rozhodování o poskytnutí dotací nad 50 tis. Kč je vyhrazeno dle § 85 písm. c) zákona 
číslo 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 
zastupitelstvu města. Schvalování návrhu poskytnutých dotací jednotlivým 
sportovním, kulturním a zájmovým organizacím bude na programu červnového 
veřejného zasedání zastupitelstva města. 
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Pan místostarosta upřesnil, že po rozeslání materiálů došlo k doplnění bodu 10.4. a to 
na návrh finančního výboru. V diskusi vystoupili Mgr. Pavlík, pan Šťasta a pan 
místostarosta.  
K předloženému materiálu neměl nikdo další ze ZM připomínky. Pan místostarosta 
vyzval členy návrhové komise k předložení návrhu na usnesení k tomuto bodu. Ing. 
Svejkovský přednesl návrh na usnesení.  
Usnesení 16/129/2022 
(8-0-0)   
 
Ad/6 
Pan Vítovec seznámil zastupitele s materiálem „Projednání priorit města Nýrska 2021–
2025 - Střednědobý strategický dokument.“ Návrh na stanovení rozvojových priorit 
města Nýrska včetně jeho spádových částí na období 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. 
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 o prioritu 1. 6.  
Priorita 1.6: Rekonstrukce a vybavení zařízení pro spolkovou činnost 

Popis priority: 
Rekonstrukce budov pro spolkovou činnost v majetku města. 
Pořízení vybavení pro činnost spolků působících na území 
města. 

Lokalita: Nýrsko včetně místních částí 

Předpokládané 
zdroje 
financování:  

Dotace, rozpočet města 
 
 

Harmonogram: 2021 – 2025 průběžně dle potřeby 

 
Toto znění by mělo zabezpečit možnost žádat o dotace v PRV na spolkovou činnost 
pro všechny místní spolky. Rozpočet města u zdrojů financování je uveden pro 
případnou potřebu spolufinancování, jako je tomu např. u budovy bývalé ATU 
v programu IROP. 
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Pan Kolář upozornil na špatný rok v materiálu Priority města Nýrska – správně je 
založení Okuly v roce 1895. 
K předloženému materiálu neměl nikdo další ze ZM připomínky. Pan místostarosta 
vyzval členy návrhové komise k předložení návrhu na usnesení k tomuto bodu. Ing. 
Svejkovský přednesl návrh na usnesení.  
Usnesení  16/130/2022  
(8-0-0) 
 
Ad/7.1 
Paní Bechyňová seznámila zastupitele s materiálem „Poskytnutí individuální dotace 
pro Dům dětí a mládeže Nýrsko, IČ: 69459100.“ Projednání poskytnutí dotace a 
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace: Dům dětí a mládeže Nýrsko, IČ: 
69459100. 
Dům dětí a mládeže Nýrsko podal žádost o poskytnutí individuální dotace ve výši 
120.000 Kč na zajištění činnosti zájmových kroužků v roce 2022. Poskytnutí této 
dotace je obsaženo ve schváleném rozpočtu města. Tato dotace podléhá ročnímu 
vyúčtování. Na poskytnutí dotace bude uzavřena veřejnoprávní smlouva dle zákona  
č. 250/2000 Sb.,  o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. 
Rozhodování o poskytnutí dotací nad 50 tis. Kč je dle zákona o obcích vyhrazeno 
zastupitelstvu města. 
Poskytnutí dotace bylo projednáno finančním výborem, který jej doporučuje ke 
schválení zastupitelstvu města. 
 
Pan místostarosta přečetl děkovný email od paní Karlovské, ředitelky DDM. 
K předloženému materiálu neměl nikdo další ze ZM připomínky. Pan místostarosta 
vyzval členy návrhové komise k předložení návrhu na usnesení k tomuto bodu. Ing. 
Svejkovský přednesl návrh na usnesení.  
Usnesení 16/131./1/2022  
(8-0-0) 
 
Ad/7.2 
Paní Bechyňová seznámila zastupitele s materiálem „Projednání poskytnutí účelové 
dotace na zajištění dopravní obslužnosti na území Plzeňského kraje.“ Schválení 
účelové dotace na zajištění dopravní obslužnosti na území Plzeňského kraje. 
Plzeňský kraj podal žádost o poskytnutí dotace na zajištění dopravní obslužnosti na 
území Plzeňského kraje v roce 2022, konkrétně na úhradu prokazatelné ztráty 
(kompenzace) vzniklé dopravcům plněním závazků veřejné služby v přepravě. Jedná 
se o kompenzaci jak autobusové, tak i vlakové dopravy. Tato dotace není určena pro 
kompenzaci soukromých dopravců. Požadovaná dotace je ve výši 172.410 Kč. Tato 
částka je již obsažena ve schváleném rozpočtu města Nýrska na rok 2022. 
Poskytnutí dotace bylo projednáno finančním výborem, který jej doporučuje ke 
schválení zastupitelstvu města. 
 
K předloženému materiálu neměl nikdo ze ZM připomínky. Pan místostarosta vyzval 
členy návrhové komise k předložení návrhu na usnesení k tomuto bodu. Ing. 
Svejkovský přednesl návrh na usnesení.  
Usnesení 16/131./2/2022 
(8-0-0) 
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Ad/8.1 
Pan místostarosta seznámil zastupitele s materiálem „Přijetí nemovitého majetku 
darem.“ Projednání přijetí nemovitého majetku darem od spolku Český rybářský svaz, 
z.s., místní organizace Nýrsko. 
1)   Český rybářský svaz, z.s., místní organizace Nýrsko, IČ 43316701, se sídlem 
Milence 38, 340 22 Nýrsko daruje Městu Nýrsko, IČ 00255921, se sídlem Náměstí 
122, 340 22 Nýrsko podíl v rozsahu ideální ½ ve vztahu k celku z pozemkové parcely 
č. 1209 – ostatní plocha o výměře 18280 m2 a podíl v rozsahu ideální ½ ve vztahu 
k celku z pozemkové parcely č. 1213 – ostatní plocha o výměře 6276 m2 obě v k.ú. 
Chudenín. Město Nýrsko po nabytí pozemkových parcel do svého vlastnictví se 
zavazuje, že ve lhůtě do 8 let od účinnosti darovací smlouvy vybuduje na nabytém 
předmětu rybník. 
 
K předloženému materiálu neměl nikdo ze ZM připomínky. Pan místostarosta vyzval 
členy návrhové komise k předložení návrhu na usnesení k tomuto bodu. Ing. 
Svejkovský přednesl návrh na usnesení.  
Usnesení 16/132./1.1/2022  
(8-0-0) 
 
2)   Český rybářský svaz, z.s., místní organizace Nýrsko, IČ 43316701, se sídlem 
Milence 38, 340 22 Nýrsko daruje Městu Nýrsko, IČ 00255921, se sídlem Náměstí 
122, 340 22 Nýrsko pozemkovou parcelu č. 1211 – ostatní plocha o výměře 15057 m2 
v k.ú. Chudenín. Město Nýrsko po nabytí pozemkové parcely do svého vlastnictví se 
zavazuje, že ve lhůtě do 8 let od účinnosti darovací smlouvy vybuduje na nabytém 
předmětu rybník. 
 
K předloženému materiálu neměl nikdo ze ZM připomínky. Pan místostarosta vyzval 
členy návrhové komise k předložení návrhu na usnesení k tomuto bodu. Ing. 
Svejkovský přednesl návrh na usnesení.  
Usnesení 16/132./1.2/2022  
(8-0-0) 
 
Ad/8.2 
Ing. Svejkovský seznámil zastupitele s materiálem „Žádost o prodloužení termínu doby 
zahájení stavby.“ Projednání žádosti o prodloužení termínu doby zahájení a dokončení 
stavby domu na pozemkové parcele č. 2468/6 v k.ú. Nýrsko. 
Paní Z.B., bytem 56, Nýrsko podala žádost o prodloužení doby na zahájení a 
dokončení domu na pozemkové parcele č. 2468/6 v k.ú. Nýrsko o 2 roky pro zahájení 
stavby a také o 2 roky na dokončení stavby. Jako důvod uvádí momentální situaci, 
která se změnila oproti době před rokem. Nedostatek stavebního materiálu, zvýšení 
cen materiálu a energií a také nedostatek pracovních sil. Paní Z.B. podepsala kupní 
smlouvu na výše uvedenou pozemkovou parcelu dne 18.01.2021, k podání návrhu na 
vklad do katastru nemovitostí došlo dne 05.10.2021, zápis byl proveden dne 
29.10.2021. 
 
K předloženému materiálu neměl nikdo ze ZM připomínky. Pan místostarosta vyzval 
členy návrhové komise k předložení návrhu na usnesení k tomuto bodu. Ing. 
Svejkovský přednesl návrh na usnesení.  
Usnesení  16/132./2/2022  
(8-0-0) 
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Ad/8.3 
Paní Koreňová seznámila zastupitele s materiálem „Projednávání nákupu pozemku.“ 
Návrh na odkoupení části pozemkové parcely č. 832 v k.ú. Starý Láz. Pan T.M., bytem 
41, Chodská Lhota podal městu Nýrsku nabídku prodeje části o výměře do 1700 m2 z 
pozemkové parcely č. 832 – trvalý travní porost, o celkové výměře 4401 m2 v k. ú. 
Starý Láz.  
Město Nýrsko odkoupí část o výměře do 1700 m2 z pozemkové parcely č. 832 v k.ú. 
Starý Láz za cenu 50,- Kč/m2. Náklady na vyhotovení geometrického plánu a sepsání 
kupní smlouvy na vrub kupujícího Města Nýrska. 
 
K předloženému materiálu neměl nikdo ze ZM připomínky. Pan místostarosta vyzval 
členy návrhové komise k předložení návrhu na usnesení k tomuto bodu. Ing. 
Svejkovský přednesl návrh na usnesení.  
Usnesení  16/132./3/2022  
(8-0-0) 
 
Ad/9 
Pan místostarosta seznámil zastupitele s materiálem „Poskytnutí pomoci rodinným 
příslušníkům občanům ukrajinské národnosti.“ Poskytnutí finanční a humanitární 
pomoci rodinným příslušníkům občanům ukrajinské národnosti. 
V reakci na současný vývoj na Ukrajině vyvolaný agresí sousedního Ruska a po 
jednání se zástupci místní ukrajinské komunity (pan Lazarčuk) předkládá vedení 
města zastupitelstvu k posouzení návrh na poskytnutí humanitární pomoci rodinným 
příslušníkům a známým Ukrajinců, kteří na území našeho města dlouhodobě žijí (více 
než 10 let). V možnostech města je do této pomoci začlenit cca 20 osob 
v příbuzenském poměru a rodinní známí těchto dlouhodobě žijících ukrajinských 
spoluobčanů. Pomoc může spočívat v poskytnutí jednorázové finanční pomoci ve výši 
20 tis. Kč / přesídlená osoba a město nabízí ubytovací kapacitu pro cca 20 lidí výše 
zmíněných. 
Obsah materiálu byl konzultován s ředitelem TS panem Hladíkem a vedoucí 
finančního odboru paní Ing. Václavovicovou a oba konstatují, že rozsah nabízené 
pomoci je v technických a finančních možnostech našeho města. 
 
K předloženému materiálu neměl nikdo ze ZM připomínky. Pan místostarosta vyzval 
členy návrhové komise k předložení návrhu na usnesení k tomuto bodu. Ing. 
Svejkovský přednesl návrh na usnesení.  
Usnesení 16/133/2022 
(8-0-0) 
 
Ad/10 
Diskuze  
 
 Mgr. Pavlík upozornil, že v materiálu Priority města Nýrska je bodě 4.7.b) 

uveden Sportovní klub Policie, který již neexistuje, byl nahrazen FK Okula 
Nýrsko, z.s.. Dále je samostatně Oddíl stolního tenisu Nýrsko, Volejbalový oddíl 
Nýrsko., kdy přesný název spolku dodá pan Vítovec. 
 

 Pan Hřebec upozornil, že v Nýrsku i okolí se objevil tzv. “nový umělec”, který 
posprejovává zdi, autobusové zastávky a poškozuje tak majetek.  
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 Pan Svejkovský upozornil na špatný stav komunikace u fy. Dobler Metallbau 
s.r.o. v Erbenově ulici. Řešit opravu ve vztahu s obchvatem města, díry vznikají 
od těžké techniky.  

 
 
 
Pan Šťasta odchází v 16.55 hodin. 
 
 
 
Ad/11 
Závěr zasedání. Pan místostarosta poděkoval přítomným za účast a veřejné zasedání 
ukončil /17.05 h/. 
 
 
 
 
Nýrsko dne 28. 02. 2022  
Zapsala: Jana Koreňová 
 
 
 
                                                                                                 Ing. David Křížek v.r. 
                                                                                           místostarosta města Nýrska 
 
 
 
 
 
Zápis byl ověřen dne 08. 03. 2022 
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Usnesení z 16. veřejného zasedání Zastupitelstva města Nýrska konaného           
dne 28. 02. 2022 v 16. 00 hodin 

ve společenském sále Městské knihovny v Nýrsku. 
127. Zastupitelstvo města Nýrska schvaluje hospodaření hospodářské činnosti za rok 
2021 a převod části hospodářského výsledku v roce 2022 ve výši 500.000 Kč do 
rozpočtu města Nýrska. 
 
128.1 Zastupitelstvo města Nýrska schvaluje hospodaření FRB za rok 2021. 
128.2 Zastupitelstvo města Nýrska v souladu se směrnicí města Nýrska o vytvoření a 
použití účelových prostředků FRB na území města Nýrska č. 01 schvaluje převod 
konečného zůstatku ve výši 150 636, 80 Kč z účtu FRB, do rozpočtu města Nýrska. 
 
129. Zastupitelstvo města Nýrska schvaluje zveřejnění programů „Podpora sportovní 
činnosti občanů města“ a program „Podpora kulturní a zájmové činnosti občanů města 
s termínem podání žádostí do 30. 4. 2022.  
 
130. Zastupitelstvo města Nýrska schvaluje revizi dokumentu „Priority města Nýrska 
včetně jeho spádových částí na období 2021–2025“ k datu 18. 10. 2021. 
 
131.1 Zastupitelstvo města Nýrska, na základě doporučení finančního výboru, 
rozhodlo dle § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, o poskytnutí individuální dotace ve výši 120.000 Kč Domu dětí a 
mládeže v Nýrsku a pověřuje pana starostu podpisem smlouvy o poskytnutí účelové 
dotace. 
131.2 Zastupitelstvo města Nýrska rozhodlo dle § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, o poskytnutí účelové dotace 
ve výši 172.410 Kč Plzeňskému kraji na zajištění dopravní obslužnosti na rok 2022 a 
pověřuje pana starostu podpisem smlouvy o poskytnutí účelové dotace. 
 
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: 
132.1.1 Schválit darovací smlouvu, dárce Český rybářský svaz, z.s., místní organizace 
Nýrsko daruje obdarovanému Městu Nýrsko ideální ½ ve vztahu k celku z pozemkové 
parcely č. 1209 – ostatní plocha o výměře18280 m2 a ideální ½ ve vztahu z celku 
z pozemkové parcely č. 1213 – ostatní plocha o výměře 6276 m2 obě v k.ú. Chudenín 
s podmínkou výstavby rybníka ve lhůtě 8 let ode dne účinnosti darovací smlouvy. 
Zastupitelstvo města Nýrska pověřuje pana starostu k podpisu darovací smlouvy. 
132.1.2 Schválit darovací smlouvu, dárce Český rybářský svaz, z.s., místní organizace 
Nýrsko daruje obdarovanému Městu Nýrsko pozemkovou parcelu č. 1211 – ostatní 
plocha o výměře 15057 m2 v k.ú. Chudenín s podmínkou výstavby rybníka ve lhůtě 8 
let ode dne účinnosti darovací smlouvy. Zastupitelstvo města Nýrska pověřuje pana 
starostu k podpisu darovací smlouvy. 
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132.2 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: 
Neprodloužit termín na zahájení a dokončení stavby domu na pozemkové parcele č. 
2468/6 v k.ú. Nýrsko žadatelce paní Z.B., neboť do současné doby nebyla na Stavební 
úřad v Nýrsku podána žádost o povolení stavby. 
 
132.3 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: 
Odkoupit část o výměře do 1700 m2 z pozemkové parcely č. 832 – trvalý travní porost 
v k.ú. Starý Láz za cenu 50,- Kč/m2 dle geometrického zaměření. Náklady na 
geometrický plán, sepsání kupní smlouvy a ostatní náklady s tím spojené na vrub 
kupujícího Města Nýrska. 
 
133. Zastupitelstvo města Nýrska rozhodlo o poskytnutí ubytování cca 20 osob 
ukrajinské národnosti, kteří jsou v příbuzenském poměru nebo rodinní známí Ukrajinců 
žijících dlouhodobě (minimálně 10 let) ve městě Nýrsku. 
Zastupitelstvo města rozhodlo o poskytnutí finanční pomoci do výše 20 tis. Kč/osobu 
pro občany ukrajinské národnosti, kteří jsou v příbuzenském poměru nebo rodinní 
známí Ukrajinců žijících dlouhodobě (minimálně 10 let) ve městě Nýrsku. 
 
 
 
 
Nýrsko dne 28. 02. 2022 
 
 
 
 
  Ing. David Křížek v.r.              Ing. Miloslav Rubáš v.r. 
  místostarosta města                     starosta města  
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