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Zápis 
z 1. ustavujícího zasedání členů Zastupitelstva města Nýrska konaného  

dne 17. 10. 2022 v 17,00 hodin v sále Kulturního domu v Nýrsku 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Přítomni: 13 členů zastupitelstva dle presenční listiny 
Hosté: cca 25 občanů města Nýrska 

 
Ad.1/ Zahájení ustavujícího zasedání 
 
Ustavující zasedání zahájil a řídil dosavadní starosta pan Ing. Rubáš (dále předsedající). V úvodu 
přivítal nově zvolené členy zastupitelstva města a přítomnou veřejnost. Pan starosta konstatoval, 
že ustavující zasedání ZM Nýrska, bylo svoláno a vyhlášeno podle § 91 odst. 1 zákona 
č.128/2000 Sb., o obcích /obecních zřízeních/, ve znění pozdějších změn a pozdějších doplňků 
(dále jen zákona). Dle presenční listiny je přítomno 13 zvolených členů ZM, takže zasedání je 
usnášení schopné. 
Zapisovatelkou jednání byla navržena a zvolena slečna Klára Jandová (13:0:0) 

 
Ad. 2/ Schválení programu. 
 
Předsedající přednesl návrh programu. Upozornil na dvě změny programu oproti zveřejněnému 
návrhu programu.  

 
Návrh programu ustavujícího zasedání: 

 
1) Zahájení a přivítání nově zvolených členů ZM a veřejnosti. 
2) Projednání a schválení programu ustavujícího zasedání.  
3) Volba mandátové komise pro ověření platnosti mandátu nově zvolených zastupitelů ve 

dnech 23.9. a 24.9. 2022 pro město Nýrsko. 
4) Jednání mandátové komise. 
5) Zpráva mandátové komise o ověření platnosti mandátu nově zvolených zastupitelů ve 

dnech 23.9. a 24.9. 2022 pro město Nýrsko. 
6) Složení slibu nově zvolených členů Zastupitelstva města Nýrska. 
7) Návrh a schválení „Jednacího řádu ZM“. 
8) Volba: 

a. volební komise 
b. návrhové komise pro přípravu návrhu usnesení 
c. ověřovatelů zápisu.  

9) Určení funkcí, pro které budou členové ZM uvolněni. 
10)  Určení počtu místostarostů. 
11) Stanovení výše odměn neuvolněným členům ZM.  
12) Návrh a schválení „Volebního řádu pro volbu starosty a místostarosty v Nýrsku pro 

volební období 2022-2026“. 
13) Volba starosty. 
14) Volba místostarosty. 
15) Zřízení výborů zastupitelstva. 
16) Návrh a schválení „Volebního řádu pro volbu předsedů a členů výborů Zastupitelstva 

města Nýrska pro volební období 2022-2026“. 
17) Volba předsedů a členů výborů. 
18) Projednání a schválení „Jednacího a organizačního řádu výborů ZM Nýrska“. 
19) Pověření oddávajících a stanovení pravidel pro používání závěsného znaku pro volební 

období 2022-2026. 
20) Projev nově zvoleného starosty. 
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21) Projednání nákupu nemovitosti 
22) Návrh usnesení, případně rekapitulace přijatých usnesení. 
23) Závěr zasedání. 
 

Před hlasováním nebyly členy zastupitelstva města podány žádné jiné návrhy. Hlasování řídil 
předsedající. 
13:0:0 

Usnesení 1/1/2022 
 

Ad. 3/ Volba mandátové komise 
 
Předsedající navrhl složení mandátové komise: Ing. Jana Hošková - předseda,  
pan Jakub Maglovský - člen, pan Lukáš Václavovic - člen 
Zastupitelé nepodali jiný návrh. Na základě návrhu předsedajícího proběhla volba mandátové 
komise, kterou řídil předsedající.  
Ing. Jana Hošková (12 pro : 0 proti : 1 zdržel se) 
pan Jakub Maglovský (12:0:1) 
pan Lukáš Václavovic (12:0:1) 

Usnesení  1/2/2022 
 

Ad. 4/ Jednání mandátové komise 
 
Předsedající vyzval mandátovou komisi, aby se zahájila činnost. Mandátová komise se odebrala 
do přísálí, aby provedla podle § 69 odst. 1 zákona, ověření platnosti porovnáním „Osvědčení o 
zvolení jednotlivých členů ZM s oficiálními výsledky voleb konaných 23. a 24. 9. 2022“. 
Výsledky obdržela od pověřeného Městského úřadu Nýrsko. Po dobu jednání mandátové komise 
bylo zasedání ZM na 5 minut přerušeno. 
 
Ad. 5/ Zpráva mandátové komise 
 
Předsedkyně mandátové komise Ing. Hošková přednesla zprávu mandátové komise. Mandátová 
komise nezjistila žádné rozdíly mezi údaji uvedenými na „Osvědčení jednotlivých členů ZM“ a 
údaji uvedenými v Zápise o výsledku voleb do ZM Nýrska konaných ve dnech  
23. a 24. 9. 2022, a proto doporučuje členům ZM platnost voleb potvrdit. Hlasování řídil         
předsedající. 
13:0:0 

Usnesení  1/3/2022 
 
Ad. 6/ Složení slibu zvolených členů ZM 
 
Předsedající Ing. Rubáš přednesl znění slibu, který každý člen ZM skládá podle § 69 zákona  
před zastupitelstvem pronesením slova "SLIBUJI". Složení slibu potvrdil každý člen ZM 
podpisem. Podepsaný slib je přílohou zápisu.  
 
Ad. 7/ Návrh na schválení Jednacího řádu ZM  
 
Dalším bodem programu bylo projednání "Jednacího řádu ZM“, který dostali zastupitelé 
v zaslaných materiálech. Předsedající se dotázal, zda má někdo ze zastupitelů připomínky 
k jednacímu řádu. Nebylo tomu tak. Zastupitelé souhlasí se zněním návrhu jednacího řádu. 
Předsedající požádal o hlasování k tomu návrhu. 
13:0:0 

Usnesení  1/4/2022 
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Ad. 8/ Volba volební komise, návrhové komise a ověřovatelů zápisu 
 
a) Pro řízení voleb starosty a místostarosty navrhl předsedající níže uvedené členy ZM do 
volební komise. Jiný návrh nebyl podán. Předsedající řídil hlasování: 
předseda: pan Jan Kolář (12:0:1), členové: paní Eva Bechyňová (12:0:1), pan Miroslav Vítovec 
(12:0:1) 

Usnesení  1/5a)/2022 
 
b) Pro přípravu usnesení z ustavujícího zasedání navrhl předsedající níže uvedené členy  
ZM. K návrhu nebyly připomínky. Předsedající řídil hlasování: 
Mgr. Ivan Pavlík (12:0:1), pan Lukáš Václavovic (12:0:1) Ing. Miroslava Irlbeková (12:0:1) 

Usnesení  1/5b)/2022 
 
c) Za ověřovatele zápisu z dnešního zasedání navrhl předsedající níže uvedené členy ZM. 
K návrhu nebyly připomínky. Předsedající řídil hlasování: 
Ing. Jana Hošková (12:0:1), pan Josef Šťasta (12:0:1) 

Usnesení  1/5c)/2022 
 
Ad. 9/ Určení funkcí dle § 84 odst. 2 písm. k) zákona  
 
ZM ve smyslu § 84 odst. 2 písm. k) zákona volí pro nadcházející období 2022 až 2026 z členů 
ZM starostu a místostarostu, dále pak podle § 84 odst. 2 písm. k) zákona určuje funkce, pro které 
budou členové ZM uvolněni. 
Předsedající navrhl, aby pro další volební období byla určená jako uvolněná funkce starosty. 
Před hlasováním nebyly členy zastupitelstva obce podány žádné jiné návrhy.  
Návrhová komise přednesla návrh usnesení k tomuto bodu. Hlasování řídil předsedající. 
13:0:0 

Usnesení  1/6/2022 
 

Ad. 10/ Určení funkcí dle § 84 odst. 2 písm. k) zákona   
 
Předsedající navrhl volit pro volební období 2022 – 2026 jednoho místostarostu jako funkci 
neuvolněnou. K návrhu neměl nikdo připomínky.  
Návrhová komise přednesla návrh usnesení k tomuto bodu. Hlasování řídil předsedající. 
13:0:0 

Usnesení  1/7/2022 
 

Ad. 11/ Stanovení výše odměn neuvolněným členům ZM.  
Zastupitelstvo města v souladu s § 72 a § 84 odst. 2, písm. n) zákona stanovuje výši měsíčních 
odměn neuvolněným členům zastupitelstva takto /s návrhem seznámil pan Vítovec/:  
 
a) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
K předložené zprávě neměl nikdo ze ZM připomínky. Předsedající vyzval návrhovou komisi 
k předložení návrhu na usnesení. 
Návrhová komise předložila návrh usnesení k tomuto bodu. Předsedající řídil hlasování. 

za výkon funkce max. možná částka  návrh  

člen zastupitelstva 1 989,- 1 500,- 

člen výboru nebo komise 3 314,- 2 300,- 
předseda výboru nebo komise 3 978,- 2 900,- 

místostarosta 35 795,- 17 500,- 
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13:0:0 
Usnesení  1/8a)/2022 
 

b) Zastupitelstvo města v souladu s § 77 odst. 2 a § 84 odst. 2, písm. n) zákona stanovuje, že 
měsíční odměny za funkce neuvolněných členů zastupitelstva se budou poskytovat s platností  
od 18. 10. 2022. 
K předložené zprávě neměl nikdo ze ZM připomínky. Předsedající vyzval návrhovou komisi 
k předložení návrhu na usnesení. 
Návrhová komise předložila návrh usnesení k tomuto bodu. Předsedající řídil hlasování. 
13:0:0 

Usnesení  1/8b)/2022 
 
Ad. 12/ Projednání Volebního řádu pro volbu starosty a místostarosty v Nýrsku pro 
volební období 2022 – 2026 
 
Uvedený materiál doslati zastupitelé před vlastním jednání zastupitelstva. Žádný z přítomných 
členů ZM neměl k navrhovanému volebnímu řádu připomínky.  
Návrhová komise přednesla návrh usnesení k tomuto bodu. Předsedající řídil hlasování. 
13:0:0  

Usnesení  1/9/2022 
 

Ad. 13 / Volba starosty 
 
Předsedající vyzval předsedu volební komise Jana Koláře, aby se ujal řízení volby starosty podle 
schváleného volebního řádu. Pan Kolář vyzval zastupitele příp. zástupce jednotlivých stran a 
sdružení, aby podali návrh na funkci starosty.  
Pan Jan Kolář, ZM, navrhl jménem hnutí Volba pro Nýrsko a spádové obce na funkci starosty 
Ing. Miloslava Rubáše.  
Zástupci zbývajících stran nepodali žádný návrh. Pan Kolář vyzval zastupitele k provedení tajné 
volby. Po ukončení tajného hlasování vyhlásil předseda volební komise výsledek volby. 
Zastupitelstvo města zvolilo podle § 84 zákona do funkce starosty pro volební období          
2022 – 2026 Ing. Miloslava Rubáše, pro kterého se vyjádřilo 12 členů zastupitelstva ze 13 
možných hlasů. 

Usnesení  1/10/2022 
Pan Kolář poblahopřál zvolenému starostovi. 

 
Ad. 14 / Volba místostarosty 
 
Pan starosta vyzval předsedu volební komise Jana Koláře, aby se ujal řízení volby místostarosty 
podle schváleného volebního řádu. Pan Kolář vyzval zastupitele příp. zástupce jednotlivých stran 
a sdružení, aby podali návrh na funkci místostarosty.  
Pan Jan Kolář, ZM, navrhl jménem hnutí Volba pro Nýrsko a spádové obce na funkci 
místostarosty Mgr. Evu Denkovou.  
Zástupci zbývajících stran nepodali žádný návrh. Pan Kolář vyzval ZM k provedení volby. Po 
ukončení tajného hlasování vyhlásil výsledek volby. ZM zvolilo podle § 84 zákona do funkce 
místostarosty pro volební období 2022 - 2026 Mgr. Evu Denkovou, pro kterou se vyjádřilo 12 
členů zastupitelstva z 13 možných hlasů. 

Usnesení 1/11/2022 
Pan Kolář poblahopřál zvolené místostarostce.  
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Ad. 15/ Zřízení kontrolní a finanční výbor 
 
Podle §117 zákona zřizuje ZM výbory jako své iniciativní a kontrolní orgány. Kromě jiných je 
obec povinna vždy zřídit výbor kontrolní a finanční. Pan starosta navrhl, aby, stejně jako 
v předchozím období, byly zřízeny pouze výbory kontrolní a finanční.  
K návrhu nebyly ze strany ZM žádné připomínky. Návrhová komise přednesla návrh usnesení 
k tomuto bodu jednání. Hlasování řídil pan starosta.  
13:0:0 

Usnesení  1/12/2022 
 

Ad. 16/ Návrh a schválení volebního řádu pro volbu předsedů a členů výborů ZM Nýrska 
pro volební období 2022 – 2026  

 
Volební řád měli zastupitelé v zaslaných materiálech před vlastním jednání ZM. 
K návrhu nebyly ze strany ZM žádné připomínky. Návrhová komise přednesla návrh usnesení 
k tomuto bodu. Pan starosta řídil hlasování. 
13:0:0 

Usnesení  1/13/2022 
 

Ad. 17/ Volba předsedů a členů výborů 
 
Pan starosta předložil návrh na obsazení finančního a kontrolního výboru. Žádné další návrhy 
přítomní zastupitelé nepředložili.  
Pan starosta volbu hlasováním o jednotlivých navržených kandidátech. 

 
Kontrolní výbor: 

předseda: Mgr. Ivan Pavlík (12:0:1) 
členové:   Ing. Jana Hošková (12:0:1)  

    pan Miroslav Vítovec (12:0:1)  
 

Usnesení  1/14/2022 
 

Finanční výbor: 
předseda: Ing. Miroslava Irlbeková (12:0:1) 
členové:  paní Lucie Poškarská (13:0:0) 

    Mgr.Václav Matouš (13:0:0) 
         

Usnesení  1/15/2022 
 

 
Ad 18/ Jednací a organizační řád výborů 
 
Předsedající zahájil rozpravu k tomuto materiálu, který ZM rovněž obdrželi před jednáním.  
Před hlasováním nebyly členy zastupitelstva obce podány žádné další návrhy.  
Pan starosta požádal o hlasování k tomu návrhu.  
Návrhová komise přednesla návrh usnesení k tomuto bodu jednání. Zastupitelé souhlasí se 
zněním návrhu jednacího řádu. 
13:0:0 

Usnesení  1/16/2022 
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Ad 19/ Pověření oddávajících členů Zastupitelstva města Nýrska a stanovení pravidel pro 
používání závěsného znaku /seznámení provedla paní Bechyňová/. 
 
Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších změn a doplňků, v § 11a, odst. 1, písm. a) stanoví, že snoubenci projeví vůli, že spolu 
vstupují do manželství před starostou, místostarostou nebo pověřeným členem zastupitelstva 
obce, které je matričním úřadem, a to pouze ve správním obvodu tohoto matričního úřadu. 
Z důvodu zajištění dostatečného počtu oddávajících a po předběžném projednání navrhujeme 
následující členy zastupitelstva města pro provádění svatebních obřadů: 
 
pana Miroslava Vítovce, Mgr. Ivana Pavlíka, paní Evu Bechyňovou a Ing. Janu Hoškovou 
 
K návrhu nebyly připomínky. Pan starosta požádal návrhovou komisi o předložení návrhu  
na usnesení a řídil hlasování. Návrhová komise přednesla návrh na usnesení k tomuto bodu.  
 
Miroslav Vítovec (12:0:1) 
Mgr. Ivan Pavlík (12:0:1) 
Paní Eva Bechyňová (12:0:1) 
Ing. Jana Hošková (12:0:1) 

Usnesení  1/17/2022 
 

Ve smyslu § 108, odst. 2 zákona může být stanoveno, ve kterých případech bude závěsný odznak 
používat kromě starosty i jiný člen zastupitelstva města nebo tajemník obecního úřadu.  
Z výše uvedených důvodů navrhujeme projednat užívání závěsného odznaku při občanských 
obřadech následujícími zastupiteli města: 
 
Mgr. Evou Denkovou, panem Miroslavem Vítovcem, Mgr. Ivanem Pavlíkem, paní Evou 
Bechyňovou a Ing. Janou Hoškovou 
 
K návrhu nebyly připomínky. Pan starosta požádal návrhovou komisi o předložení návrhu  
na usnesení a řídil hlasování. Návrhová komise přednesla návrh usnesení k tomuto bodu.  
 
Mgr. Eva Denková (12:0:1) 
Pan Miroslav Vítovec (12:0:1) 
Mgr. Ivan Pavlík (12:0:1) 
Paní Eva Bechynová (12:0:1) 
Ing. Jana Hošková (12:0:1) 

Usnesení  1/18/2022 
 

 
Ad 20/ Projev nově zvoleného starosty 
 
Následoval projev nově zvoleného starosty Ing. Miloslava Rubáše, v němž poděkoval voličům  
za podporu ve volbách. Zároveň zdůraznil, že je město připraveno pomoci občanům při řešení 
složitých životních podmínek, které přináší zvyšující se inflace.   
 
Ad 21/ Projednání návrhu na odkup objektu č.p. 289 a přilehlých pozemků z majetku společnosti 
Lesy ČR 
 
Pan starosta seznámil zastupitele s materiálem: 
 
Město Nýrsko, IČ 00255921, se sídlem Náměstí 122, 340 22 Nýrsko podalo na společnost Lesy 
České republiky, s.p. IČ 42196451, se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 
08 Hradec Králové žádost o koupi pozemkové parcely č. 1471/2 – ostatní plocha o výměře 715 
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m2, pozemkové parcely č. 1472/3 – ostatní plocha, o výměře 533 m2, pozemkové parcely č. 20/2 
– zahrada, o výměře 240 m2 a parcely č.st. 329 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 255 m2 
vše v k.ú. Nýrsko. Součástí předmětu koupě je stavba č.p. 289 nacházející se na pozemku č.st. 
329 v k.ú. Nýrsko.  
Společností Lesy České republiky, s.p. byla stanovena kupní cena ve výši 7.500.000,- Kč, 
splatná bezhotovostně nejpozději do 30 dnů od oboustranného podpisu kupní smlouvy. 
Zastupitelé města byli o jednání s Lesy ČR, s.p. ohledně koupě nemovitostí v Nýrsku seznámeni 
na poradě starosty konané dne 08.06.2020, kdy jejich stanovisko bylo bez připomínek.  
Návrh: Uzavřít Kupní smlouvu mezi Městem Nýrskem a společností Lesy České republiky, s.p. 
a pověřit pana starostu k podpisu smlouvy. 
 
 
K návrhu nebyly připomínky. Pan starosta požádal návrhovou komisi o předložení návrhu  
na usnesení a řídil hlasování. Návrhová komise přednesla návrh usnesení k tomuto bodu.  
Hlasování: (13:0:0) 

Usnesení  1/19/2022 
 

 
Ad 22/ Usnesení 
 
Návrhová komise předkládala návrhy usnesení k jednotlivým bodům v průběhu jednání. 
 
 
Ad 23/ Závěr 
 
Pan starosta poděkoval přítomným za účast na ustavujícím veřejném zasedání. V 18,30 hodin 
zasedání ukončil. 
 
 
 
Nýrsko  17.10.2022 
Zapsala: Klára Jandová 

 
 
 
 

         Ing. Miloslav  R u b á š  v. r. 
               starosta města Nýrska 
 
 
 
 
 
      18.10.2022 

Zápis byl ověřen dne  …………………………………. 
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Usnesení z 1. ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Nýrska konaného 
dne 17. 10. 2022 v 17,00 hodin v sále Kulturního domu v Nýrsku 

 
1) Zastupitelstvo města schvaluje program ustavujícího zasedání. 

 
2) Zastupitelstvo města schvaluje mandátovou komisi ve složení: předseda Ing. Jana 

Hošková, pan Jakub Maglovský, pan Lukáš Václavovic.  
 
3) Zastupitelstvo města potvrzuje platnost mandátů zvolených zastupitelů ve volbách do 

Zastupitelstva města Nýrska konaných ve dnech 23. 9. a 24. 9. 2022. 
 

4) Zastupitelstvo města schvaluje „Jednací řád ZM v Nýrsku pro volební období. 
 

5) Zastupitelstvo města zvolilo: 
a) volební komisi pro volbu starosty a místostarosty ve složení: 

                    předseda: p. Jan Kolář 
           členové: paní Bechyňová, p. Miroslav Vítovec 

b) návrhovou komisi ve složení: Mgr. Ivan Pavlík, Ing. Miroslava Irlbeková, pan Lukáš 
Václavovic 

c) ověřovatele zápisu z jednání dne 17. 10. 2022 ve složení Ing. Jana Hošková, pan Josef 
Šťasta 
 

6) Zastupitelstvo v souladu § 84, odst.2 písm. k) zákona č.128/2000 Sb., o obcích 
(obecních zřízeních), ve znění pozdějších změn a doplňků, určuje, že pro výkon 
funkce starosty ve volebním období 2022 – 2026 bude člen zastupitelstva dlouhodobě 
uvolněn. 
 

7) Zastupitelstvo obce schválilo pro volební období 2022–2026 zvolení jednoho 
místostarosty jako funkci neuvolněnou. 
 

8) Zastupitelstvo města v souladu s § 72 a § 84 odst. 2, písm. n) zákona č.128/2000 Sb., o 
obcích (obecních zřízeních) ve znění pozdějších změn a doplňků, stanovuje výši 
měsíčních odměn neuvolněným členům zastupitelstva takto:  
 
za výkon funkce Kč/ měsíčně 
člen zastupitelstva 1 500,- 
člen výboru nebo komise 2 300,- 
předseda výboru nebo komise 2 900,- 
místostarosta 17 500,- 
 

9) Zastupitelstvo města v souladu s § 77 odst. 2 a § 84 odst. 2, písm. n) zákona 
č.128/2000 Sb., o obcích (obecních zřízeních), ve znění pozdějších změn a doplňků, 
stanovuje, že měsíční odměny za funkce neuvolněných členů zastupitelstva se budou 
poskytovat s platností od 18. 10. 2022  

 
10) Zastupitelstvo města schvaluje „Volební řád pro volbu starosty a místostarosty 

v Nýrsku pro volební období 2022 - 2026“. 
 
11) Zastupitelstvo města v souladu s § 84 odst.2 písm. m) zákona č.128/2000 Sb.,  

o obcích (obecních zřízeních), ve znění pozdějších změn a doplňků, zvolilo: 
a. starostu města Nýrska: Ing. Miloslav Rubáš 
b. místostarostku města Nýrska: Mgr. Eva Denková 
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12) Zastupitelstvo města v souladu s § 84, odst. 2, písm. l) zákona č.128/2000 Sb., o 
obcích (obecních zřízeních), ve znění pozdějších změn a doplňků, zřizuje pro volební 
období 2022 – 2026 výbor kontrolní a výbor finanční. 

 
13) Zastupitelstvo města schvaluje „Volební řád pro volbu předsedů a členů výborů 

Zastupitelstva města Nýrska. 
 

14) Zastupitelstvo města v souladu s § 84 odst.2 písm. l) zákona č.128/2000 Sb.,  
o obcích (obecních zřízeních), ve znění pozdějších změn a doplňků, zvolilo toto 
složení kontrolního výboru: 

a. předseda: Mgr. Ivan Pavlík 
b. členové: Ing. Jana Hošková, pan Miroslav Vítovec 
 

15) Zastupitelstvo města v souladu s § 84, odst.2, písm. p) zákona č.128/2000 Sb.,  
o obcích (obecních zřízeních), ve znění pozdějších změn a doplňků, zvolilo toto 
složení finančního výboru: 

a. Předseda: Ing. Miroslava Irlbeková 
b. členové: paní Lucie Poškarská, Mgr. Václav Matouš 

 
16) Zastupitelstvo města schválilo „Jednací a organizační řád výborů ZM Nýrska. 

 
17) Zastupitelstvo města Nýrska pověřuje k přijímání prohlášení o vstupu do manželství 

ve smyslu § 11a, odst. 1, písm. a) zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a 
příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 
pana Miroslava Vítovce, Mgr. Ivana Pavlíka, paní Evu Bechyňovou a Ing. Janu 
Hoškovou. 
 

18) Zastupitelstvo města Nýrska stanovuje ve smyslu § 108, odst. 2 zákona č.128/2000 
Sb., o obcích (obecních zřízeních), ve znění pozdějších změn a doplňků, že při 
významných příležitostech a občanských obřadech může závěsný odznak užívat     
Mgr. Eva Denková, pan Miroslav Vítovec, Mgr. Ivan Pavlík a paní Eva Bechyňová, 
Ing. Jana Hošková. 

 
19) 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: 
 

O uzavření Kupní smlouvy na pozemkovou parcelu č. 1471/2 – ostatní plocha o výměře 
715 m2, pozemkovou parcelu č. 1472/3 – ostatní plocha, o výměře 533 m2, pozemkovou 
parcelu č. 20/2 – zahrada, o výměře 240 m2 a parcelu č.st. 329 – zastavěná plocha a 
nádvoří, o výměře 255 m2 vše v k.ú. Nýrsko. Součástí předmětu koupě je stavba č.p. 289 
nacházející se na pozemku č.st. 329 v k.ú. Nýrsko, za znaleckým posudkem stanovenou 
kupní cenu ve výši 7.500.000,- Kč a pověřuje pana starostu k podpisu kupní smlouvy. 

 
 
 
V Nýrsku dne 17.10.2022 
 
 
 
       Mgr. Eva  Denková   v. r.           Ing. Miloslav  R u b á š   v. r.  

místostarostka                 starosta města Nýrska 
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