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Zápis 

z 3. veřejného zasedání Zastupitelstva města Nýrska konaného dne 02.03.2015 
 v 16.00 hodin ve společenském sále Městské knihovny v Nýrsku. 

 
Přítomni: členové ZM dle presenční listiny 
Omluveni: Ing. Rubáš, Mgr. Bunda 

 

Program 3. veřejného zasedání ZM dne  02.03.2015  
1. Zahájení 
2. Kontrola usnesení z předchozího zasedání 
3. Rozpočet Dobrovolného svazku obcí Údolí pod Ostrým na rok 2015 
4. Rozpočet Dobrovolného svazku obcí Úhlava na rok 2015, změna rozpočtu za rok 

2014 
5. Úprava rozpočtového výhledu města do roku 2020 
6. Vyhodnocení hospodaření FRB za rok 2014 
7. Vyhlášení výběrového řízení na půjčky z FRB na rok 2015 
8. Vyhlášení výběrového řízení na příjemce dotace v oblasti sportu, kultury  

a zájmových organizací na rok 2015 
9. Projednání obecně závazné vyhlášky č. 1/2015 o likvidaci odpadů 
10. Projednání poskytnutí dotace DDM Nýrsko 
11. Projednání výsledku hospodaření v doplňkové činnosti Města Nýrska za rok 2014 
12. Projednání prodeje pozemků 
13. Zpráva o bezpečnostní situaci a kriminalitě ve služebním obvodu Policie ČR obvodní 

oddělení Nýrsko za rok 2014                   
14. Výroční zpráva Městské policie Nýrsko za rok 2014 
15. Projednání odmítnutí dotace z operačního programu Ministerstva životního prostředí 

ČR 
16. Různé  
17. Diskuse 
18. Usnesení, případná rekapitulace usnesení 
19. Závěr 
 

Ad/1  
Paní místostarostka Bc. Soňa Hladíková přivítala zastupitele města a přítomné občany. VZ 
ZM, které bylo svoláno a vyhlášeno podle § 92 odst. 2 zákona 128/2000 Sb. o obcích ve znění 
pozdějších nařízení. Paní místostarostka konstatovala, že je přítomna nadpoloviční většina 
členů ZM a proto je usnášení schopno ve všech bodech programu. Navrhla, aby hlasování 
bylo veřejné. Hlasování řídila paní místostarostka. 
Hlasování (11 pro: 0 proti: 0 zdrželo se ) 
Pan Vítovec ověřovatel zápisu z 2. veřejného zasedání členů ZM konaného dne 26.01.2015 
konstatoval, že zápis odpovídá průběhu jednání a že nebyly shledány nedostatky. Zápis 
doporučil ke schválení. Hlasování řídila paní místostarostka. 
Zápis schválilo (11:0:0) 
Do návrhové komise pro přípravu usnesení byli navrženi a schváleni:  
          p. Stránský (10:0:1) 
            p. Heflerová (10:0:1) 
Za ověřovatele zápisu z dnešního zasedání byli navrženi a schváleni:  
              Ing. Svejkovský (10:0:1) 
   Ing. Irlbeková(10:0:1) 
Zapisovatelkou byla navržena a zvolena Iva Bělová (11:0:0) 
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Paní místostarostka navrhla, aby diskuse k jednotlivým bodům programu probíhala ihned  
po předložení návrhu. Dále navrhla, rozšířit program o jeden bod - Projednání odmítnutí 
dotace z operačního programu Ministerstva životního prostředí ČR. Všechna hlasování 
v průběhu zasedání bude řídit paní místostarostka. 
ZM schválilo program a způsob vedení diskuse bez připomínek (11:0:0) 
Paní místostarostka pronesla prohlášení v souladu se zněním § 8 zákona č. 159/2006 Sb.,  
o střetu zájmů, ve znění pozdějších změn a doplňků, oznámila, že nemá osobní zájem  
na projednávání jednotlivých bodů programu. Paní místostarostka vyzvala zastupitele města,  
k prohlášení o střetu zájmů – nikdo se nepřihlásil. 
 

Ad/ 2  
Mgr. Pavlík, předseda kontrolního výboru, přednesl zprávu o kontrole usnesení ZM 
z minulého zasedání konaného 26.01.2015. 
ZM bere zprávu na vědomí 

 

Ad/3  
Pan Kolář seznámil s materiálem Rozpočet Dobrovolného svazku obcí Údolí pod Ostrým  
na rok 2015. 
Svazek obcí hospodaří v souladu s § 39 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, podle svého rozpočtu, jehož obsahem jsou příjmy a výdaje vyplývající 
z jeho činnosti a stanov.   
Rozpočet svazku Údolí pod Ostrým byl schválen na shromáždění starostů, příjmy ve výši 
1 150 000,- Kč a výdaje 1 085 000,- Kč.   
 
K předloženému materiálu neměl nikdo ze ZM připomínky. Paní místostarostka vyzvala členy 
návrhové komise k předložení návrhu na usnesení k tomuto bodu. Pan Stránský přednesl 
návrh na usnesení.  

Usnesení  3/12/2015 

Bere na vědomí 

  

Ad /4  
Pan Šlenc seznámil s materiálem Rozpočet na rok 2015 a změna rozpočtu na rok 2014 
Dobrovolného svazku obcí Úhlava. 
Svazek obcí hospodaří v souladu s § 39 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, podle svého rozpočtu, jehož obsahem jsou příjmy a výdaje vyplývající 
z jeho činnosti a stanov.  
Rozpočet svazku Úhlava na rok 2015 byl schválen na shromáždění starostů jako vyrovnaný – 
příjmy 50 000,- Kč a výdaje 50 000,-  Kč.  
S finanční spoluúčastí města Nýrska na činnosti Dobrovolného svazku Úhlava je počítáno 
v již schváleném rozpočtu města Nýrska na rok 2015. 
Rozpočet svazku Úhlava na rok 2014 byl schválen na shromáždění starostů jako schodkový – 
příjmy 50 000,- Kč a výdaje 60 000,-  Kč. Schodek byl pokryt přebytkem roku 2013.  
Vzhledem k  tomu, že v  průběhu roku došlo k  nárůstu výdajů rozpočtových prostředků, byla 
provedena úprava rozpočtu, příjmy 50 000,-  Kč a výdaje 73 800,- Kč. 
Uvedené změny rozpočtu jsou v  souladu s § 16, odst. 3, písm. a)  a  b)  zákona   číslo 
250/2000 Sb., o  rozpočtových  pravidlech  územních  rozpočtů. 
  
K předloženému materiálu neměl nikdo ze ZM připomínky. Paní místostarostka vyzvala členy 
návrhové komise k předložení návrhu na usnesení k tomuto bodu. Paní Heflerová přednesla 
návrh na usnesení.  
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Usnesení  3/13/2015 

Bere na vědomí 

 

Ad/ 5 
Pan Šťasta seznámil s materiálem Úprava rozpočtového výhledu na období 2016 – 2020. 
§ 3 zákona číslo 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů stanoví, že 
„Finanční hospodaření územních samosprávních celků se řídí jejich ročním rozpočtem  
a rozpočtovým výhledem“. Rozpočtový výhled se sestavuje na základě uzavřených smluvních 
vztahů. Z tohoto důvodu nejsou uvedeny žádné kapitálové výdaje v roce 2016  
a následujících letech. Z ekonomického hlediska jsou však reálné roční investice z rozpočtu 
města ve výši 15 – 20 mil. Kč (bez přijatých investičních dotací).  
Daňové příjmy jsou předpokládány s vysokou obezřetností spíše v nižší výši (v návaznosti  
na skutečnost předchozích let). 
Od roku 2016 nejsou uvedeny počáteční stavy účtů k 1.1., tzn. konečný zůstatek k 31.12. je  
za každý rok samostatně. 
Poslední úprava rozpočtového výhledu na období 2015-2019 byla schválena zastupitelstvem 
města Nýrska dne 3.3.2014. Jelikož od té doby došlo k mnoha změnám, předkládáme úpravu 
rozpočtového výhledu na období  2016-2020. Rozpočtový výhled vychází ze skutečného 
hospodaření předchozích let 2012 – 2014. Rok 2015 je uveden dle schváleného rozpočtu  
na rok 2015. 
 
K předloženému materiálu neměl nikdo ze ZM připomínky. Paní místostarostka vyzvala členy 
návrhové komise k předložení návrhu na usnesení k tomuto bodu. Pan Stránský přednesl 
návrh na usnesení.  

Usnesení  3/14/2015 

(11-0-0) 

 

Ad/6 
Paní Heflerová seznámila s vyhodnocením hospodaření FRB města Nýrska za rok 2014. 
Ve smyslu Čl. VII. Bod 4 Vyhlášky města Nýrska o vytvoření a použití účelových 
prostředků FRB na území města, předkládám zastupitelstvu města vyhodnocení hospodaření 
FRB za rok 2014: 
 
Zůstatek účtu k 1. 1. 2014                                       685.325,05  Kč 
 

Poskytnuta půjčka občanům                                               0,--   Kč 
 

Poplatek bance                                                      -      4.133,--  Kč 
 

Splátky poskytnutých půjček (jistina+úroky)       + 434.019,31  Kč 
 

Zůstatek účtu k 31. 12. 2014                                1.115.211,36  Kč 
Pro letošní rok se uvažuje s poskytnutím půjček v celkové výši 200 tis. Kč. 
 
K předloženému materiálu neměl nikdo ze ZM připomínky. Paní místostarostka vyzvala členy 
návrhové komise k předložení návrhu na usnesení k tomuto bodu. Paní Heflerová přednesla 
návrh na usnesení.  

Usnesení  3/15/2015 

(11-0-0) 

 

Ad/7  
Ing. Irlbeková seznámila s vyhlášením výběrového řízení na poskytnutí půjček z FRB na rok 
2015. 
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Dne 15.12.2014 schválilo zastupitelstvo rozpočet města Nýrska na rok 2015. Ve schváleném 
rozpočtu výdajů je počítáno i s poskytnutím finančních prostředků na zajištění půjček z fondu 
rozvoje bydlení pro rok 2015 ve výši 200 tis. Kč. Při posuzování žádostí bude postupováno 
v souladu se „Směrnicí města Nýrska o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu 
rozvoje bydlení na území města“. Vlastní výběrové řízení proběhne 18. kalendářní týden.  
Rozhodování o poskytnutí půjčky je vyhrazeno dle § 85 písm. j) zák. č. 128/2000, o obcích, 
ve znění pozdějších změn a doplňků, zastupitelstvu města. Projednání návrhu na uzavření 
jednotlivých smluv bude na programu květnového veřejného zastupitelstva města. 
Pro letošní rok se uvažuje s poskytnutím půjček v celkové výši 200 tis. Kč. 
 
K předloženému materiálu neměl nikdo ze ZM připomínky. Paní místostarostka vyzvala členy 
návrhové komise k předložení návrhu na usnesení k tomuto bodu. Pan Stránský přednesl 
návrh na usnesení.  

Usnesení  3/16/2015 

K vyhlášení nebylo připomínek 

 

Ad/8 
Ing Svejkovský seznámil s vyhlášením programu na poskytnutí dotace sportovním, kulturním 
a zájmovým organizacím v roce 2015. 
Dne 15.12.2014 schválilo zastupitelstvo rozpočet města Nýrska na rok 2015. Ve schváleném 
rozpočtu výdajů je počítáno i s poskytnutím dotace sportovním, kulturním a zájmovým 
organizacím ve výši 1.300.000,- Kč. Při posuzování žádostí bude postupováno v souladu 
s prováděcí směrnicí č. 22/2013 platnou od 26.02.2013.  
Rozhodování o přidělení dotace proběhne v 18. kalendářním týdnu, žádosti o dotace dle Čl. 4. 
2. a 5 „Směrnice č. 22“ lze podávat průběžně v daném kalendářním roce. 
Rozhodování o poskytnutí dotací nad 50 tis. Kč je vyhrazeno dle § 85 písm. c) zákona číslo 
128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších změn a doplňků, zastupitelstvu města. 
Schvalování návrhu poskytnutých dotací jednotlivým sportovním, kulturním a zájmovým 
organizacím bude na programu květnového veřejného zasedání zastupitelstva města. 
 
K předloženému materiálu neměl nikdo ze ZM připomínky. Paní místostarostka vyzvala členy 
návrhové komise k předložení návrhu na usnesení k tomuto bodu. Paní Heflerová přednesla 
návrh na usnesení.  

Usnesení  3/17/2015 

K vyhlášení nebylo připomínek 

 

Ad/9  
Ing. Janovský seznámil s projednáním obecně závazné vyhlášky č. 1/2015 o likvidaci odpadů. 
S platností od 01.01.2015 vešla v platnost novela zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech  
a o změně některých dalších zákonů. Oproti předcházejícímu období je navíc obcím 
stanovena povinnost zajistit pro občany mimo stávající komodity i sběr biologického odpadu 
rostlinného původu a kovů. Obecně závazná vyhláška ve svých článcích definuje druhy 
odpadů určených ke třídění a následně stanovuje způsoby a pravidla likvidace jednotlivých 
složek vzniklých komunálních odpadů.  
 
K předloženému materiálu neměl nikdo ze ZM připomínky. Paní místostarostka vyzvala členy 
návrhové komise k předložení návrhu na usnesení k tomuto bodu. Pan Stránský přednesl 
návrh na usnesení.  

Usnesení  3/18/2015 

(11-0-0) 
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Ad/10  
Mgr. Pavlík seznámil s materiálem Projednání poskytnutí dotace DDM Nýrsko. 
Ve schváleném rozpočtu neinvestičních výdajů na rok 2015 je mj. i schválení poskytnutí 
dotace Domu dětí a mládeže Nýrsko ve výši 120 tis. Kč.  
Dle podané žádosti je dotace určena na nákup materiálu a služeb spojených se zabezpečením 
provozu zařízení a podléhá ročnímu vyúčtování. Na poskytnutí dotace bude uzavřena 
veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace dle zákona č. 250/2000 Sb. 
Rozhodování o poskytnutí dotací nad 50 tis. Kč je vyhrazeno dle § 85, písm. c) zákona číslo 
128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších změn a doplňků, zastupitelstvu města.  
 
Pan Stránský měl dotaz k zástupkyni DDM, paní Hoškové, na výši příspěvku, který poskytuje 
Plzeňský kraj. Paní Hošková zodpověděla. K předloženému materiálu neměl nikdo další ze 
ZM připomínky. Paní místostarostka vyzvala členy návrhové komise k předložení návrhu  
na usnesení k tomuto bodu. Paní Heflerová přednesla návrh na usnesení.  

Usnesení  3/19/2015 

(11-0-0) 

 

Ad/11 
Pan Stránský seznámil se zprávou o výsledku hospodaření v hospodářské činnosti města – 
hospodaření s byty za rok 2014.    
V roce 2014 skončilo hospodaření v hospodářské činnosti s byty města Nýrska se ziskem  
ve výši  5 686 595,06 Kč. 
 
Výnosy byly v tomto 
členění  10 640 646,00 Kč tržby, nájemné z bytů a nebytových prostor 

  370 871,30 Kč tržby, nájemné z garáží a parkovacích ploch 

  38 121,13 Kč smluvní pokuty – za pozdní úhradu nájemného 

  16 545,55 Kč ostatní příjmy – úroky, poj.plnění, WC 

CELKEM    11 066 183,98 Kč     

Náklady byly v tomto 
členění      783 269,75 Kč spotřeba materiálu, zařizovací předměty   

  595 357,14 Kč spotřeba energie za neobsazené prostory   

  2 525 589,05 Kč opravy a udržování   

    (př. Okna ve 126 - 442 943,20 Kč   

    okna v 238 - 259 630,90 Kč 

    okna v 124 - 239 319,60 Kč 

    okna v ZUŠ - 216 599,11 Kč   

    výmalba SP,KD,knihovny - 128 059,- Kč 

    opravy v knihovně - 81 408,- Kč 

    nátěr střechy a okapů 848 - 77 220,20 Kč) 

  1 196 108,18 Kč 
ostatní služby – př.odměna správci, právní   
služby   

  174 360,00 Kč odpis pohledávky   

  14 220,80 Kč ostatní finanční náklady –bank.popl.   

  90 684,00 Kč platba do FO 41,161,225   

CELKEM      5 379 588,92 Kč     

V roce 2014 bylo převedeno na účet  města   

    3 500 000,00 Kč   – odvod z HČ   
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       275 988,96 Kč   – na splátky výtahů 818,819  

Informativně sdělujeme rozložení splátek na výtahy v následujícím roce:  

 138.027,60 Kč poslední platby v r. 2015 čp. 818,819  

 
K předloženému materiálu neměl nikdo ze ZM připomínky. Paní místostarostka vyzvala členy 
návrhové komise k předložení návrhu na usnesení k tomuto bodu. Paní Heflerová přednesla 
návrh na usnesení.  

Usnesení  3/20/2015 

(11-0-0) 

 

Ad/12  
Návrh na prodej a odkoupení pozemků a předložil pan Soušek 
 
1) Při vyhotovení PD na rekonstrukci komunikace v Bystřici nad Úhlavou pod hasičskou zbrojnicí 

směrem do parku bylo zjištěno, že část st.p.č. 24 v k.ú. Bystřice nad Úhlavou  
o výměře cca 10 m2 značně zasahuje do uvedené komunikace a nelze se jí vyhnout. Tato parcela je 
ve vlastnictví pana P. K. Naopak v rámci opravy katastru v Bystřici nad Úhlavou bylo zjištěno, že 
část p.p.č. 34/2 o výměře cca 100 m2 oplocené k RD pana P. K. je ve vlastnictví města Nýrska. Na 
tomto pozemku je již v minulosti vybudován septik k RD pana P. K.. Po konzultaci na místě pan 
P. K. navrhuje směnu uvedených pozemků s tím, že uhradí finanční náhradu za rozdíl ve výměře a 
ostatní náklady za vyhotovení geom. plánu, smlouvy a vklad smlouvy do KN by hradilo město a p. 
Kordík každý jednu polovinu.  

Předběžný návrh: směnit pozemky s tím, že rozdíl ve výměře bude uhrazen ve výši 130,- Kč/m2 dle 
směrnice města, ostatní náklady uhradí každý jednou polovinou. 

 
2)  Na základě žádosti a dotazu města Nýrska na Povodí Vltavy ohledně možnosti získání pozemků 

při náhonu v Hadravské čtvrti do vlastnictví města Nýrska Povodí Vltavy předkládá městu Nýrsko 
následující návrh: 

Povodí Vltavy, s.p., má právo hospodařit s majetkem státu a to v případě pozemků v k.ú. Nýrsko: 
- vodní plocha – koryto náhonu - p.č. 1658/2 o výměře 2100 m2, p.č. 1658/8 o výměře 215 m2,  
- část komunikace p.č. 1658/10 o výměře 2 m2, ostatní plocha, stejně tak :  p.č. 1658/11 o výměře 

34 m2, p.č. 1658/12 o výměře 2 m2, p.č. 1658/13 o výměře 18 m2, p.č. 1658/14 o výměře 11 m2, 
       vše celkové výměře 2382 m2. 
Město Nýrsko vlastní pozemky: 
- st.p.č. 1445 a. 1446   v k.ú. Nýrsko o výměře 3 m2 + 1 m2, zastavěná plocha – část stavby 

vodního díla jezu u koupaliště 
- p.č. 20/9 v k.ú. Stará Lhota o výměře 1720 m2, trvalý travní porost – navazuje na pozemek  

u provozního střediska Povodí Vltavy, je v aktivní zóně záplavového území a z druhé strany přímo 
sousedí s korytem řeky Úhlavy, stejně tak : p.č. 20/14 o výměře 104 m2, p.č. 26 o výměře 885 m2, 
p.č. 151/6 o výměře 263 m2 v k.ú. Stará Lhota, ostatní plocha nebo trvalý travní porost 

      V případě odsouhlasení směny Povodí Vltavy s.p. zadá vyhotovení znaleckého posudku, podle 
kterého se vyrovná rozdíl v ceně pozemků. Ostatní náklady uhradí každý účastník jednou 
polovinou. 

Předběžný návrh: směnit uvedené pozemky dle nevržených podmínek 
 
3) Na veřejném Zasedání ZM města Nýrska dne 15.12.2014 byl schválen prodej části p.p.č. 1138 

v k.ú. Zelená Lhota panu M. V., Praha. Při zhotovení geometrického plánu a zaměření hranic 
dotčených pozemků bylo zjištěno, že část zahrady p.p.č. 95/1 v k.ú. Zelená Lhota, která je ve 
vlastnictví pana M. V. , zasahuje do místní komunikace za Zelenským potokem.   
Po projednání navrhujeme tuto část pozemku odkoupit za stejnou cenu, jako se prodává, tedy  
za 130,- Kč/m2 a převod obou částí pozemků řešit směnnou smlouvou.  

Předběžný návrh: odkoupit za cenu dle směrnice - 130,- Kč/m2 
 
 
4) Pan J. K., Hodousice a pan T. W., Hamry žádají o odkoupení částí p.p.č. 63/7 v k.ú. Hodousice  
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o výměře cca 115 a 124 m2. Jedná se o pozemky, které jsou součástí zahrady k RD na st.p.č. 55 
v k.ú. Hodousice a které město Nýrsko nevyužívá. 

Předběžný návrh: prodat za cenu dle směrnice - 130,- Kč/m2. 
 
5) Společnost UVEX ČR, s.r.o., se sídlem Chodská 875, 340 22 Nýrsko má s městem Nýrsko 

uzavřenou smlouvu o předkupním právu k pozemku ve vlastnictví města Nýrska p.č. 346/10 v k.ú. 
Nýrsko. Toto předkupní právo končí dne 14.04.2016. Vzhledem k tomu, že pro společnost UVEX 
ČR je pobočka v Nýrsku strategická, žádá o prodloužení předkupního práva k předmětnému 
pozemku o dalších minimálně 5 let za stejných podmínek. Jako protihodnotu za prodloužení 
předkupního práva společnost nabízí, že se vzdá případných nároků vůči městu na kompenzaci 
vícenákladů, vyvolaných změnou hranic pozemků z důvodu plánované stavby obchvatu 

Předběžný návrh: uzavřít smlouvu o předkupním právu k p.p.č. 346/10 v k.ú. Nýrsko v nové hranici 
dle návrhu pozemkové úpravy v Nýrsku – navržená p.p.č. 2532 v k.ú. Nýrsko. 

Usnesení  3/21./1/2015 

(11-0-0) 

Usnesení  3/21./2/2015 

(11-0-0) 

Usnesení  3/21./3/2015 

(11-0-0) 

Usnesení  3/21./4/2015 

(11-0-0) 

 Usnesení  3/21./5/2015 

(11-0-0) 
  
K předloženému materiálu neměl nikdo ze ZM připomínky. Paní místostarostka vyzvala členy 
návrhové komise k předložení návrhu na usnesení k tomuto bodu. Pan Stránský předkládal 
průběžně návrhy na usnesení.  
 

Ad/13  
Se zprávou o bezpečnostní situaci a kriminalitě ve služebním obvodu Policie ČR obvodní 
oddělení Nýrsko v roce 2014 seznámil pan Šlenc. 
Statistické údaje o bezpečnostní situaci a kriminalitě ve služebním obvodu Policie ČR 
Obvodní oddělení Nýrsko v roce 2014. 
Vedení Policie ČR, obvodní oddělení Nýrsko předložilo materiál, který hodnotí bezpečnostní 
situaci v územním obvodu města Nýrska, ale i v dalších územně správních celcích zahrnutých 
do jejich obvodu. V celém okrese Klatovy došlo k poklesu trestné činnosti oproti roku 2013  
o 237 trestných činů, bylo jich spácháno 1518, objasněnost je 65,6 %.  
Ve služebním obvodu Policie ČR Obvodní oddělení Nýrsko bylo spácháno 167 trestných 
činů, což je o 27 skutků více než v roce 2013, objasněnost je 76,05 %.  
Stále nejvíce převládá majetková trestná činnost, kdy se jedná zejména o krádeže vloupáním 
do rekreačních objektů, osobních vozidel, sklepů, kanceláří, krádeže kol apod.  
Ve služebním obvodu bylo spácháno 12 násilných trestných činů, všechny trestné činy byly 
objasněny. 
Co se týká nehodovosti, došlo k 39 dopravním nehodám, žádná osoba nebyla usmrcena,  
1 osoba těžce zraněna a 18 osob bylo zraněno lehce, škoda na majetku byla vyčíslena  
na částku 3.099.000,- Kč. 
Hlavní příčinou těchto nehod byla nepřiměřená rychlost, nesprávný způsob jízdy, nesprávné 
předjíždění a nedání přednosti. Šest nehod způsobili řidiči pod vlivem alkoholu, u 3 řidičů 
byla zjištěna vyšší hladina alkoholu než 1 promile. 
Při dohledu nad bezpečností a plynulostí silničního provozu byla činnost zaměřena zejména 
na řidiče, kteří před jízdou požili alkohol nebo jinou návykovou látku. Touto kontrolou bylo 
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zjištěno 12 řidičů, kteří požili alkohol, z toho 5 mělo více než 1 promile. U 11 řidičů bylo 
zjištěno požití návykové látky. 
Na území města byl v roce 2014 využíván městský kamerový systém, díky jemuž bylo 
realizováno 26 přestupků proti veřejnému pořádku a 60 přestupků na úseku silničního 
provozu. Dále je kamerový systém využíván také při pátrání po hledaných osobách, hledání 
odcizených jízdních kol atd. 

 
K předloženému materiálu neměl nikdo ze ZM připomínky. Paní místostarostka vyzvala členy 
návrhové komise k předložení návrhu na usnesení k tomuto bodu. Paní Heflerová přednesla 
návrh na usnesení.  

Usnesení  3/22/2015 

Bere na vědomí 

 

Ad/14  
S výroční zprávou Městské policie Nýrsko za rok 2014 seznámil pan Vítovec. 
Statistické údaje v řešení přestupků podle přestupkového zákona č.200/1990 Sb., ve znění 
pozdějších změn a doplňků, proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu a ostatní 
činnosti. 
Během celého roku 2014 bylo městskou policií Nýrsko zaznamenáno celkem 529 případů 
protiprávního jednání a bylo vybráno 2600,- Kč v blokovém řízení. 

Přestupky proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu 

0 trestný čin 
251 přestupků 
23 případů bylo nutno řešit blokovou pokutou 
Největší podíl z toho počtu má parkování řidičů v zákazu stání a jízda cyklistů v protisměru 
v ulici Prap. Veitla a nedodržování dopravního značení „Stop“ na křižovatce ulic 
Komenského, Havlíčkova a Petra Bezruče. 

 

Veřejný pořádek 
11 trestných činů 
278 přestupků 
3 případy bylo nutno řešit blokovou pokutou 
Největší podíl z toho počtu má nedodržování obecně závazných vyhlášek Města Nýrsko, 
poškozování obecního majetku a rušení nočního klidu. 
Co se týká znečišťování veřejného prostranství, podařilo se umisťováním fotopastí  
na vytipovaná místa odhalit nemálo přestupků, jako je založení černé skládky, nebo ukládání 
odpadu mimo určená místa a díky tomuto jednání došlo k poklesu vzniku těchto černých 
skládek. Oproti roku 2012-2013 došlo k naprosto zanedbatelnému znečišťování veřejného 
prostranství. 

Odchyty psů 
Za rok 2014 došlo k několikanásobným odchytům psů, kdy bylo následně spolupracováno  
s útulky Bobík a Útulkem Klatovy, kde psi byli umístěni. Následně bylo prováděno ze strany 
městské policie šetření k majiteli a v případě nalezení, celá věc byla řešena. Také bylo několik 
psů předáno ve spolupráci s Klatovským útulkem do jejich držení, kdy se podařilo v krátkém 
čase tyto psy udat novým majitelům. Pomocí při hledání majitelů zatoulaných psů je  
zveřejňování informací na stránkách města a odesílání fotek do databáze odběratelů Nýrských 
novin. 

Spolupráce s PČR OO Nýrsko 
Městská policie v roce 2014 předala PČR 11 trestných činů, kdy v 10 případech se jednalo 
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o maření úředního rozhodnutí a v 1 případě se jednalo o porušování domovní svobody  
s pokusem o těžké ublížení na zdraví. 
Městská policie také několikráte asistovala PČR OO Nýrsko u případů, kdy byla hlídka PČR 
zaneprázdněna, nebo bylo potřeba více sil na místě. 
Spolupráce s PČR neprobíhala jen tímto způsobem, ale také s naší materiální pomoci a to  
v okamžiku umístění fotopastí, které pomáhají PČR  zajistit potřebné důkazy, ať k trestným 
činům či přestupkům. 

Preventivní činnost 
Díky místní znalosti jsou vytipována problémová místa, kde je zvýšený dohled strážníků, aby 
nedocházelo tak často k protiprávnímu jednání. Na těchto problémových místech, jako jsou 
například večerky, podchod a okolí bývalého zdravotního střediska, okolí garáží v ul. Práce  
a přilehlé zeleni, autobusové nádraží, hřiště školy v ul. Komenského dochází i přes tento 
dohled k narušování veřejného pořádku, protože není možné, aby Městská policie byla  
na všech místech ve stejnou dobu. 
Mezi preventivní působení je také nutno zařadit vypisování předvolánek řidičům, kteří páchají 
přestupky na území města, ať je již celá věc následně řešena pouze domluvou, jelikož to má 
velmi působivý výchovný účinek, jak se již v několika případech ukázalo, ale opětovně je 
nutno dodat, že někteří řidiči jsou nepoučitelní. 
Bylo také řešeno několik případů stání vraků vozidel na území obce, kdy se ve všech 
případech podařilo nalézt majitele. V některých případech vozidlo z místa samo zmizelo  
na základě uložení výzvy. 
Probíhá průběžná kontrola parků a peších stezek, vzhledem k pejskařům, kteří neuklízejí 
exkrementy po svých psech. Bohužel toto jednání je těžké dokázat, pokud není chycen 
pachatel přímo při činu. V několika případech byl pachatel přímo při činu přistižen a byla 
sjednána náprava. 
Dále je využíván kamerový systém města, kdy s jeho pomocí je možno dodatečně odhalovat 
přestupky z různých částí města, které jsou následně oznamovány příslušným orgánům. 
 
K předloženému materiálu neměl nikdo ze ZM připomínky. Paní místostarostka vyzvala členy 
návrhové komise k předložení návrhu na usnesení k tomuto bodu. Pan Stránský přednesl 
návrh na usnesení.  

Usnesení  3/23/2015 

Bere na vědomí 

 

Ad/15  
Paní místostarosta Bc. Hladíková seznámila s materiálem Projednáním odmítnutí dotace 
z operačního programu Ministerstva životního prostředí ČR . 
V roce 2014 byla možnost podat žádost o dotaci na akci „Revitalizace KD Nýrsko“. Cílem 
projektu bylo zateplení obvodového pláště budovy, výměna oken a dveří. Na akci byla 
zpracována samostatná projektová dokumentace, která řešila zateplení bytů a restaurace, 
s tím, že na tuto část projektu nebude dotace požadována. Žádost byla podána v 1. polovině 
roku 2014 s možností získat 85 % uznatelných nákladů. Na základě toho bylo v závěru roku 
2014 vypsáno výběrové řízení na zhotovitele. Z výběrového řízení vyšla jako zhotovitel firma 
MIRAS s.r.o., Plzeň – Litice za cenu 4.943.471,- (bez DPH). V polovině února začala 
probíhat jednání s manažerkou projektu ohledně výše poskytnuté dotace, neboť dle názoru 
poskytovatele dotace není možné vyčlenit náklady na restauraci a byty, ač tato část budovy 
byla projekčně i cenově řešena samostatně. Z tohoto důvodů je možno poskytnout dotaci 
pouze ve výši 45 % dotace. Pro město toto rozhodnutí poskytovatele dotace znamenalo 
výrazné navýšení podílu města na realizaci, řádově cca o 2 mil. Kč. 
Předpokládaná spoluúčast města ve výši 15 % z vysoutěžené ceny díla: 740.230,- Kč. 
Spoluúčast z nabídnuté výše dotace z vysoutěžené ceny: 2.713.990,- Kč. 
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Z výše uvedeného doporučujeme dotaci nepřijmout a po vypsání dalších dotačních titulů 
podat žádost o dotaci, která bude respektovat oddělení obou částí kulturního domu. Výdaje  
za rekonstrukci části budovy s byty a restaurací se stanou výdaji nezpůsobilými, tedy plně 
v režii města, a tím by nedošlo ke krácení dotace. 
 
Mgr. Pavlík vznesl dotaz, kdy bude vypsán nový dotační titul? Ing. Necuda odpověděl:“Zatím 
není schválen operační program životního prostředí na plánovací období 2014 – 2020. 
Předpokládaný termín výzvy je červen 2015.“ K předloženému materiálu neměl nikdo ze ZM 
další připomínky. Paní místostarostka vyzvala členy návrhové komise k předložení návrhu  
na usnesení k tomuto bodu. Paní Heflerová přednesla návrh na usnesení.  

Usnesení  3/24/2015 

(11-0-0) 

 

Ad/16 Různé 

 

Ad /17 

Diskuse   
� paní Hošková  - jménem DDM poděkovala zastupitelům města Nýrska za přiznání 

dotace. Dále vyslovila pozvání zastupitelům i široké veřejnosti do prostor KD, kde DDM 
působí.  

 
� pan  Průša- dotaz k zápisu z minulého VZ ZM na web. stránkách města 
 

- odpověděl Mgr. Janoušek  - neprodleně zajistíme nápravu 
 
Ad /18 
Návrhová komise předkládala návrhy usnesení k jednotlivým bodům v průběhu jednání,  
ta byla přijata a schválena. Viz zápis výše. 

 

Ad/19 
Na závěr zasedání paní místostarostka poděkovala zastupitelům a přítomné veřejnosti za účast  
a veřejné zasedání ukončila /16,59 h/. 
 
V Nýrsku dne 03.03.2015 
Zapsala: Iva Bělová 
                                          
 
 
 
 
                                                                                              Ing. Miloslav R u b á š 
                                                                                               starosta města Nýrska 
 
 
 
Zápis byl ověřen dne ……………………… 
 

Ověřovatelé zápisu  ………………………    
                                    
                              ……………………… 
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Usnesení ze 3. veřejného zasedání Zastupitelstva města Nýrska konaného 02.03.2015 

v 16.00 hodin ve společenském sále Městské knihovny v Nýrsku. 

 
 
12. Zastupitelstvo města Nýrska bere na vědomí rozpočet Dobrovolného svazku obcí Údolí 

pod Ostrým na rok 2015 
 
13. Zastupitelstvo města Nýrska bere na vědomí rozpočet na rok 2015 a změnu rozpočtu  

na rok 2014 Dobrovolného svazku obcí Úhlava. 
 
14. Zastupitelstvo města Nýrska schvaluje dle § 84, odst. 2., písm. b) zákona číslo 128/2000 

Sb., o obcích, ve znění pozdějších změn a doplňků, úpravu rozpočtového výhledu Města 
Nýrska na roky 2016-2020. 

 
15. Zastupitelstvo města Nýrska schvaluje hospodaření FRB za rok 2014 
 
16. Zastupitelstvo města Nýrska vyhlašuje výběrové řízení na poskytnutí půjček z fondu 

rozvoje bydlení na 18. kalendářní týden 
 
17. Zastupitelstvo města Nýrska vyhlašuje program na poskytnutí dotace sportovním, 

kulturním a zájmovým organizacím pro rok 2015 s termínem podání žádostí do 17.4.2015.  
 
18. Zastupitelstvo města Nýrska vydává v souladu s ustanovením § 17 odst. 2 zákona  
č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb.,  
o obcích (obecních zřízeních), ve znění pozdějších předpisů, obecně závaznou vyhlášku  
č. 1/2015 o likvidaci odpadů. 

 
19. Zastupitelstvo města Nýrska rozhodlo dle § 85, písm. c) zákona č. 128/2000 Sb.,  

o obcích, ve znění pozdějších změn a doplňků, o poskytnutí dotace Domu dětí a mládeže 
v Nýrsku ve výši 120.000,-  Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle 
zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších změn a doplňků. 

 
20. Zastupitelstvo města Nýrska souhlasí s převodem části zlepšeného hospodářského 

výsledku z hospodářské činnosti za rok 2014 ve výši 3 mil. Kč na účet města Nýrska  
v termínu do 31.03.2015 

 
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: 
 

21./1 Směnit pozemky mezi městem Nýrsko a panem P. K. s finanční náhradou za rozdíl 
ve výměře 130,- Kč/m2: 

- Město Nýrsko převede do vlastnictví pana P. K. část p.p.č. 34/2 v k.ú. Bystřice 
nad Úhlavou 

- Pan P. K. převede do vlastnictví města Nýrska část st.p.č. 24 v k.ú. Bystřice nad 
Úhlavou   

    
21./2 Směnit pozemky mezi městem Nýrsko a Českou republikou – Povodí Vltavy s.p. 
s finančním dle znaleckého posudku: 
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a) Česká republika převede do vlastnictví města Nýrska pozemkové parcely číslo 
kat:  

- p.č. 1658/2 o výměře 2100 m2, vodní plocha – koryto náhonu 
- p.č. 1658/8 o výměře 215 m2, vodní plocha – koryto náhonu 
- p.č. 1658/10 o výměře 2 m2, ostatní plocha – část komunikace 
- p.č. 1658/11 o výměře 34 m2, ostatní plocha – část komunikace  
- p.č. 1658/12 o výměře 2 m2, ostatní plocha – část komunikace 
- p.č. 1658/13 o výměře 18 m2, ostatní plocha  - část komunikace 
- p.č. 1658/14 o výměře 11 m2, ostatní plocha – část komunikace 

                 vše v k.ú. Nýrsko  
b) Město Nýrsko převede do vlastnictví České republiky parcely: 

- st.p.č. 1445 v k.ú. Nýrsko o výměře 3 m2, zastavěná plocha  
- st.p.č. 1446 v k.ú. Nýrsko o výměře 1 m2, zastavěná plocha  
- p.č. 20/9 v k.ú. Stará Lhota o výměře 1720 m2, trvalý travní porost 
- p.č. 20/14 v k.ú. Stará Lhota o výměře 104 m2, ostatní plocha    
-  p.č. 26 v k.ú. Stará Lhota o výměře 885 m2, trvalý travní porost  
- p.č. 151/6 v k.ú. Stará Lhota o výměře 263 m2, ostatní plocha  

21./3 Koupit část pozemkové parcely číslo. kat. 95/1 v k.ú. Zelená Lhota za cenu 130,- 
Kč/m2 
21./4 Prodat část pozemkové parcely číslo kat. 63/7 v k.ú. Hodousice za cenu 130,- Kč/m2 
21./5 O uzavření smlouvy o zřízení předkupního práva k pozemkové parcele číslo kat. 
346/10 a části pozemkové parcely číslo kat. 346/9 v k.ú. Nýrsko v hranicích v pozemkové 
úpravě navržené parcely 2532 o výměře 8255 m2 s firmou UVEX ČR, s.r.o., se sídlem 
Chodská 875, 340 22 Nýrsko na dobu pěti let od uzavření smlouvy.   

 
22.  Zastupitelstvo města Nýrska bere na vědomí zprávu o bezpečnostní situaci a kriminalitě 

ve služebním obvodu Policie ČR Obvodní oddělení Nýrsko v roce 2014. 
 
23. Zastupitelstvo města Nýrska bere na vědomí zprávu o činnosti Městské policie Nýrsko  

za rok 2014. 
 
24. Zastupitelstvo města Nýrska rozhodlo dle § 85, odst. 2., písm. b) zákona číslo 128/2000 

Sb., o obcích (obecních zřízeních), ve znění pozdějších změn a doplňků, o nepřijetí dotace 
z operačního programu Ministerstva životního prostředí ČR z důvodu nepředpokládané 
výše spoluúčasti města na realizaci akce „Revitalizace KD Nýrsko 

 
V Nýrsku dne 03.03.2015 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bc. Soňa  H l a d í k o v á     Ing. Miloslav  R u b á š 
       místostarostka       starosta města Nýrska 

 
 


