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 Zápis 
z 3. veřejného zasedání Zastupitelstva města Nýrska konaného 

 dne 06. 03. 2023 
 v 16. 00 hodin ve společenském sále Městské knihovny v Nýrsku. 

Přítomni: členové ZM dle presenční listiny 
Omluveni: paní Bechyňová, pan Kolář, pan Vítovec 
 
Pan starosta přivítal zastupitele města a přítomné občany, zahájil 3. veřejné zasedání 
a ujal se řízení jednání. Veřejné zasedání ZM bylo svoláno a vyhlášeno podle § 92 
odst. 2 zákona 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších změn a doplňků. Pan 
starosta konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů ZM a proto je usnášení 
schopno ve všech bodech programu. Navrhl, aby hlasování bylo veřejné. Hlasování 
řídil pan starosta. 
Hlasování (10 pro: 0 proti: 0 zdrželo se) 
 
Mgr. Denková, ověřovatelka zápisu z 2. veřejného zasedání členů ZM, konaného              
dne 12. 12. 2022, konstatovala, že zápis odpovídá průběhu jednání a že nebyly 
shledány nedostatky. Zápis doporučila ke schválení. Hlasování řídil pan starosta. 
Zápis schválilo (10:0:0) 
 
Do návrhové komise pro přípravu usnesení byli navrženi a schváleni s výsledkem 
(8:0:2): 

Mgr. Pavlík, paní Sýkorová 
 
Za ověřovatele zápisu z dnešního zasedání byly navrženy a schváleny s výsledkem 
(8:0:2): 

Ing. Hošková, Ing. Irlbeková 
 
Zapisovatelkou byla navržena a zvolena slečna Klára Jandová (10:0:0) 
 
Pan starosta 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 

2022 
4. Vyhodnocení hospodaření FRB za rok 2022 
5. Projednání rozpočtového opatření č. 1 
6. Zveřejnění programu pro příjemce dotací v oblasti sportovní, kulturní a zájmové 

činnosti občanů města v roce 2023 
7. Zveřejnění programu pro žadatele a příjemce z programu zachování zdravotní 

péče 2023 
8. Projednání poskytnutí dotace: 

a. DDM 
b. Dotace na zajištění dopravní obslužnosti na rok 2023 

9. Projednání prodeje a nabytí pozemků 
10. Projednání podání žádosti o dotaci  
11. Projednání poskytnutí finančního daru 
12. Různé  
13. Diskuse 
14. Závěr 
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Pan starosta navrhl, aby diskuse a usnesení k jednotlivým bodům programu probíhala 
ihned po předložení návrhu. Všechna hlasování v průběhu zasedání bude řídit pan 
starosta. 
ZM schválilo program a způsob vedení diskuse bez připomínek (10:0:0) 
 
Pan starosta pronesl prohlášení v souladu se zněním § 8 zákona č. 159/2006 Sb., o 
střetu zájmů, ve znění pozdějších změn a doplňků. Pan starosta vyzval zastupitele 
města, aby se přihlásili k prohlášení o střetu zájmů i během jednání.  
Ing. Hošková se přihlásila, že se zdrží hlasování v bodě 8.1. 
 
Ad/2  
Mgr. Pavlík přednesl zprávu kontrolního výboru o kontrole usnesení ZM                          
z 2. ustavujícího zasedání, konaného dne 12. 12. 2022. Všechna další usnesení 
z minulých zasedání jsou v pořádku.  
ZM bere zprávu na vědomí 
 
Ad/3  
Pan Václavovic seznámil zastupitele s materiálem „Projednání výsledku hospodaření 
z hospodářské činnosti města Nýrska za rok 2022.“ 
Hospodářská činnost města za rok 2022 skončila se ziskem 2.317.598,70 Kč. Celkové 
výnosy činily 14.617.715,40 Kč, celkové náklady činily 12.300.116,70 Kč. Podrobný 
přehled nákladů a výnosů - viz příloha. Nerozdělený zisk minulých let činí  
4.237.733,67 Kč, po přičtení HV za rok 2022 částka k převodu hospodářského 
výsledku do rozpočtu roku 2023 činí 6.555.332,37 Kč. 
Návrh na převod části hospodářského výsledku do rozpočtu města v roce 2023 činí 
4.000.000 Kč. Tato částka je součástí schváleného rozpočtu na rok 2023.  
 
K předloženému materiálu neměl nikdo ze ZM připomínky. Pan starosta vyzval členy 
návrhové komise k předložení návrhu na usnesení k tomuto bodu. Paní Sýkorová 
přednesla návrh na usnesení.  
Usnesení  3/30/2023     
(10-0-0)   
 
Ad/4  
Pan Šťasta seznámil zastupitele s materiálem „Vyhodnocení hospodaření FRB za rok 
2022.“  
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. 
 

Hospodaření FRB Částka v Kč 
stav k 1. 1. 2022 150 636,80 
přijaté úroky od banky 3,73 
bankovní poplatky -140,00 
převod z FRB do rozpočtu -150 500,53 
stav k 31. 12. 2022 0,00 
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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 doporučil převod konečného zůstatku na účtu z fondu rozvoje bydlení 
do rozpočtu města. Tento převod finančních prostředků byl součástí schváleného 
rozpočtu města Nýrska na rok 2022 a následně byl účet vedený u ČS, a.s. zrušen. 
 
K předloženému materiálu neměl nikdo ze ZM připomínky. Pan starosta vyzval členy 
návrhové komise k předložení návrhu na usnesení k tomuto bodu. Mgr. Pavlík 
přednesl návrh na usnesení.  
Usnesení 3/31/2023 
(10-0-0) 
           
Ad/5 
Ing. Irlbeková seznámila zastupitele s materiálem „Projednání a schválení rozpočtové 
změny č. 1 rozpočtu roku 2023.“ 
Zastupitelstvo města Nýrska schválilo na veřejném zasedání dne 12. 12. 2022 
rozpočet na rok 2023, příjmy ve výši 156.462.590 Kč a výdaje ve výši 169.765.000 Kč. 
Financování: splátky jistin stávajících úvěrů -9.033.996 Kč, zůstatek z roku 2022 na 
bankovních účtech a peněžních fondech 44.500.000 Kč. 
V průběhu tohoto rozpočtového roku došlo ke změně plánovaných příjmů i výdajů a 
také k nutným přesunům rozpočtových prostředků. Proto navrhujeme schválení změny 
rozpočtu č. 1/2023 tak, jak je uvedeno v příloze tohoto materiálu. Upravený rozpočet 
k 6. 3. 2023 je navržen takto: příjmy 165.295.890 Kč, výdaje 176.761.600 Kč, 
financování -9.033.996 Kč.  Rozdíl je kryt přebytkem z předchozích let. 
Na straně příjmů se jedná o navýšení nedaňových příjmů, kapitálových příjmů a 
přijatých transferů. Příjmy jsou celkově navýšeny o 8.833.290 Kč. 
Nedaňové příjmy jsou zvýšeny o příjmy z pronájmu vodohospodářského majetku 
společnosti Čevak, a.s. (nájem stanovený smlouvou je vyšší, než byl předpoklad v 
době, kdy byl rozpočet tvořen), kapitálové příjmy jsou navýšeny o prodej objektu čp. 
229 v Tyršově ul. a neinvestiční transfery jsou zvýšeny o dotaci na volby (volba 
prezidenta ČR) a o dotaci na provoz pečovatelské služby v roce 2023 (přiznaná dotace 
je vyšší, než byl předpoklad). 
Běžné výdaje jsou navýšeny o 6.996.600 Kč. Jedná se o navýšení výdajů na: opravy 
majetku města (5.000.000 Kč), na volby (volba prezidenta ČR) a na dar poskytnutý na 
sbírkový účet Charitě České republiky na pomoc lidem zasaženým ničivým 
zemětřesením v Turecku a Sýrii. Dále je v rozpočtu vyčleněna částka 1.700.000 Kč, 
která je určena pro programové dotace na podporu udržitelnosti ambulantní zdravotní 
péče ve městě Nýrsko. 
Součástí schváleného rozpočtu na rok 2023 je převod finančních prostředků z 
rozpočtu města do sociálního fondu. V souladu se směrnicí o tvorbě a použití 
sociálního fondu činí převod min. 2 % z ročního objemu rozpočtových mzdových 
prostředků. Na příjmové straně rozpočtu je uveden skutečný zůstatek bankovních účtů 
a peněžních fondů z roku 2022. 
Po výše uvedených změnách rozpočtu je předpokládán zůstatek na bankovní účtech 
a peněžních fondech k 31. 12. 2023 ve výši 33.495.780 Kč. 
Návrh rozpočtového opatření č. 1/2023 byl projednán na zasedání finančního výboru 
a následně doporučen ke schválení Zastupitelstvu města Nýrska. 
Uvedené změny rozpočtu jsou v souladu s § 16, odst. 2 a odst. 3, písm. a) a b) zákona 
číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. 
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K předloženému materiálu neměl nikdo ze ZM připomínky. Pan starosta vyzval členy 
návrhové komise k předložení návrhu na usnesení k tomuto bodu. Paní Sýkorová 
přednesla návrh na usnesení.  
Usnesení  3/32/2023     
(10-0-0) 
 
Ad/6 
Ing. Rubáš seznámil zastupitele s materiálem „Zveřejnění programů pro příjemce 
dotací v roce 2023.“  
Dne 12. 12. 2022 schválilo zastupitelstvo města rozpočet na rok 2023. Ve schváleném 
rozpočtu výdajů je počítáno i s poskytnutím dotací v roce 2023 v celkové 
výši 1.100 tis. 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 2023. 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. 2023. Rozhodování 
o přidělení dotací proběhne v 19. kalendářním týdnu. 
Zveřejněním těchto programů není omezeno podání individuálních žádostí v průběhu 
celého roku 2023 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, ve znění pozdějších změn a doplňků, zastupitelstvu 
města. Schvalování návrhu poskytnutých dotací jednotlivým sportovním, kulturním a 
zájmovým organizacím bude na programu červnového veřejného zasedání 
zastupitelstva města. 
 
K předloženému materiálu neměl nikdo ze ZM připomínky. Pan starosta vyzval členy 
návrhové komise k předložení návrhu na usnesení k tomuto bodu. Mgr. Pavlík 
přednesl návrh na usnesení.  
Usnesení  3/33/2023  
(10-0-0) 
 
Ad/7 
Mgr. Pavlík seznámil zastupitele s materiálem „Zveřejnění programu pro příjemce 
dotace v oblasti zdravotnictví pro rok 2023.“  
Město Nýrsko v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 128/2000Sb., 
o obcích, ve znění pozdějších předpisů, stanovuje tato Pravidla pro žadatele 
a příjemce dotace z dotačního programu „Podpora udržitelnosti ambulantní zdravotní 
péče města Nýrska 2023“ (dále také jen „Pravidla“). 

Účelem dotačního programu je finančně podpořit zachování ambulantní lékařské 
a zdravotnické péče poskytovatelů zdravotních služeb ve městě Nýrsku. 

Důvodem podpory je zajistit dostupnost ambulantní zdravotní péče u poskytovatelů 
zdravotních služeb a zamezit jejímu omezení či úplnému ukončení. Program by měl 
podpořit projekty, jejichž cílem je udržet stávají poskytovatele v našem městě nebo 
získat nové poskytovatele zdravotních služeb primární ambulantní péče. 
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Celková částka na poskytnutí dotací v rámci dotačního programu činí 1.700.000 Kč. 
Tato částka je uvolněna z rozpočtu města Nýrska. Výše dotací na jednotlivé oblasti 
jsou obsahem pravidel programu. 

Uzávěrka příjmu žádostí o dotace v obou programech je do 30. 4. 2023. Rozhodování 
o přidělení dotací proběhne v 19. kalendářním týdnu. 
 
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 pro příjemce v oblasti zdravotnictví 
bude na programu červnového veřejného zasedání zastupitelstva města. 
 
K předloženému materiálu neměl nikdo ze ZM připomínky. Pan starosta vyzval členy 
návrhové komise k předložení návrhu na usnesení k tomuto bodu. Paní Sýkorová 
přednesla návrh na usnesení.  
Usnesení  3/34/2023  
(10-0-0) 
 
Ad/8 
 
1. Pan Maglovský seznámil zastupitele s materiálem „ Poskytnutí individuální dotace 

pro 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 2023. 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. 
 
K předloženému materiálu neměl nikdo ze ZM připomínky. Pan starosta vyzval členy 
návrhové komise k předložení návrhu na usnesení k tomuto bodu. Mgr. Pavlík 
přednesl návrh na usnesení.  
Usnesení  3/35.1/2023  
(9-0-1) 
 
2. Ing. Rubáš seznámil zastupitele s materiálem „Projednání poskytnutí 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 2023, 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 192.240 Kč. Tato 
částka je již obsažena ve schváleném rozpočtu města Nýrska na rok 2023. 
Poskytnutí dotace bylo projednáno finančním výborem, který jej doporučuje ke 
schválení zastupitelstvu města. 
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K předloženému materiálu neměl nikdo ze ZM připomínky. Pan starosta vyzval členy 
návrhové komise k předložení návrhu na usnesení k tomuto bodu. Mgr. Pavlík 
přednesl návrh na usnesení.  
Usnesení 3/35.2/2023     
(10-0-0) 
      
Ad/9 
Paní Koreňová seznámila zastupitele s materiálem „Projednávání nákupu, prodeje a 
směny pozemků.“  
 
1) Manželé V. a H. K., oba bytem 100, Nýrsko podali žádost o odkoupení části z 

pozemkové parcely č. 2682 – trvalý travní porost, o celkové výměře 1111 m2 v k.ú. 
Nýrsko. Žádost podána za účelem přičlenění pozemkové parcely k vlastní 
nemovitosti z důvodu zhotovení kanalizační přípojky přes požadovaný pozemek.  
Návrh: cena za část pozemkové parcely dle směrnice města 250,- Kč/m2 + 
náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu a s vkladem do katastru 
nemovitostí na vrub žadatele  

 
2) Revokace usnesení č. 148.4 z 18. veřejného zasedání Zastupitelstva města 

Nýrska konaného dne 22.08.2022, kterým bylo přijato následující usnesení:  
Odsouhlasit odstoupení od kupní smlouvy na pozemkovou parcelu č. 2468/19 – 
orná půda, o výměře 815 m2 v k.ú. Nýrsko ze strany podílových spoluvlastníků 
pana P. K. a paní D. S. Odsouhlasit smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč ve 
prospěch prodávajícího Města Nýrska. 
Návrh na nové usnesení: Odsouhlasit dvoustrannou dohodu o odstoupení 
od kupní smlouvy na pozemkovou parcelu č. 2468/19 – orná půda, o výměře 815 
m2 v k.ú. Nýrsko ze strany podílových spoluvlastníků pana P. K. a paní D. S. a 
Města Nýrska. Odsouhlasit smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč ve prospěch 
prodávajícího Města Nýrska. 

 
K předloženému materiálu neměl nikdo ze ZM připomínky. Pan starosta vyzval členy 
návrhové komise k předložení návrhu na usnesení k tomuto bodu. Paní Sýkorová 
přednesla návrh na usnesení.  
Usnesení  3/36.1/2023      
(10-0-0)       
Usnesení  3/36.2/2023      
(10-0-0)       
       
 
Ad/10 
1. Paní Hošková seznámila zastupitele s materiálem „ Dotace SZIF a PK pro rok 

2023.“  
 
SZIF a Plzeňský kraj od 1. 1. 2023 vypisuje průběžně dotační tituly, do následujících 
výzev byly podány žádosti o dotaci: 
 

• „Zpevněná plocha – hřiště Nýrsko „  
Předmětem dotace je vybudování zpevněné plochy v areálu fotbalového hřiště, 
stávající povrch je nevyhovující zejména při nepřízni počasí  
(nerovnosti terénu, nebezpečí úrazu uklouznutím) 
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Dot.titul: Podpora vybudování a modernizace sportovišť v roce 2023 
Celkové náklady:  571 967,83 Kč s DPH, žádáme o 457 574,27 Kč (80%) 
 
• „Cykloprůvodce – Na kole okolo Nýrska“  

Jedná se o dotisk turistických materiálů – cykloprůvodce v počtu 1000ks. 
Dot.titul: Podpora činnosti informačních center na území PK pro rok 2023 
Celkové náklady:  62 799,-Kč s DPH, žádáme o max. částku 50 000,- Kč   
(max. možné) 
 
• „Oprava místní komunikace – Bystřice nad Úhlavou“ 

Předmětem dotace je rekonstrukce plochy před ústavem v Bystřici.  
Dot. titul: PSOV PK 2023 – projekty obcí 
Celkové náklady: 968 591,86 Kč s DPH, žádáme o max. částku 300 000,-Kč 
 
•  „Sněžná jáma Blata“ – dotace SZIF 

Předmětem dotace je vybudování sněžné jámy – „ sklep“ pro sazenice, kde jsou 
uchovány v hybernovaném stavu, vegetační procesy jsou zpomaleny a sazenice jsou 
tak kdykoliv k dispozici pro vysazení, sněžná jáma by měla být realizována na p.p.č. 
95/1 k.ú. Blata se stávající přístupovou cestou, která bude z důvodu plánované 
rekonstrukce též předmětem žádosti o dotaci. 
Program: Program rozvoje venkova na období 2014-2020 pro 15. kolo příjmu 
žádostí 
Operace 8.6.1. Technika a technologie pro lesní hospodářství 
Vysoutěžená cena:  899 666,- bez DPH, max. podpora szif 290 962,- bez DPH 

 
K předloženému materiálu neměl nikdo ze ZM připomínky. Pan starosta vyzval členy 
návrhové komise k předložení návrhu na usnesení k tomuto bodu. Mgr. Pavlík 
přednesl návrh na usnesení.  
Usnesení 3/37.1/2023  
(10-0-0) 
 
2. Pan Kalivoda seznámil zastupitele s materiálem „Schválení podání dotací do 

vypsaných titulů.“  
 
SZIF a Plzeňský kraj od 1. 1. 2023 vypisuje průběžně dotační výzvy, v současné době 
jsou vypsány následující výzvy, kam by bylo vhodné podat žádost pro získání 
finančních prostředků na akce plánované Městem Nýrskem. 
 

• „Modernizace kamerového systému v Nýrsku“  
Jedná se o rozšíření a upgrade stávajícího kamerového systému v Nýrsku. Navazuje 
na předchozí etapy realizované z dotačních prostředků PK, řešeno ve spolupráci 
s Policií PK. 
Dot. titul: Podpora obcí při zajišťování bezpečnosti 2023 – dotace PK 
Celkové náklady: 483 658,8 Kč s DPH, žádáme o max. 50 % = 241 829,- Kč 

 
• „Budování kapacit dětských skupin dle zákona č. 247/2014 Sb., o 

poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících 
zákonů – veřejný sektor“ . 

Jedná se rekontrukci objektu s vytvořením kapacity min. 12 míst pro poskytování 
služeb péče o dítě v dětské skupině. Odhadovaný max. náklad akce 17, 5 mil. Kč. 



 

8 
 

• „Ošetření významných stromů II.etapa Nýrsko, část Zelená Lhota“  
Jedná se o navazující arboristická opatření započatá v loňském roce 1. etapou v aleji 
v Zelené Lhotě – cesty k hotelu Zach, taktéž za podpory PK. Opatření provádí 
arborista Lukáš Čermák, navrhovaná opatření spočívají v instalaci podpůrných lan 
nebo zdravotních řezů, jedná se o ošetření významných stromů. 
Dot. titul č.1. :  Zvyšování druhové rozmanitosti, ochrana druhů, biotopů a 
stanovišť, arboristická ošetření významných stromů – dotace PK 
Celkové náklady  91.718,-Kč s DPH , max. částka požadovaná 50.000,-Kč 
 
• „Lesní cesta Blata 2“  

Program rozvoje venkova  období  2014-2020 – SZIF, podání přes MAS 
Jedná se o rekonstrukci stávající lesní cesty, kdy rekonstrukcí dojde ke zvýšení jejího 
jakostního zařazení a bude navazovat na stávající rekonstruovanou lesní cestu na 
Blatech( dotace 2020 SZIF) , p.p.č. 95/1 k.ú. Blata. Tento projekt řeší i přístupovou 
cestu k plánované sněžné jámě.  
Opatření: 19 Podpora místního rozvoje na základě iniciativy LEADER 
Podopatření: 19.2. Podpora provádění operací v rámci strategie komunitně vedeného 
místního rozvoje 
Operace 19.2.1.: Podpora provádění operací v rámci strategie komunitně 
vedeného místního rozvoje – lesní infrastruktura – výstavba a rekonstrukce 
lesních cest včetně souvisejících objektů 
 Předběžné náklady – 1 737 874,45 s DPH, bude se žádat o 1 850 000,-Kč 

 
K předloženému materiálu neměl nikdo ze ZM připomínky. Pan starosta vyzval členy 
návrhové komise k předložení návrhu na usnesení k tomuto bodu. Mgr. Pavlík 
přednesl návrh na usnesení.  
Usnesení 3/37.2/2023     
(10-0-0) 
      
 
Ad/11 
Mgr. Denková seznámila zastupitele s materiálem „Poskytnutí finančního příspěvku - 
daru na pomoc lidem zasaženým zemětřesením v Turecku a Sýrii.“  
Na začátku února zasáhlo Turecko a Sýrii katastrofální zemětřesení o síle 7,8 
Richterovy stupnice, které za sebou zanechalo mohutné škody. Otřesy si vyžádaly 
desítky tisíc obětí. Miliony lidí se ocitly bez střechy nad hlavou a potřebovaly okamžitou 
pomoc se zajištěním základních životních potřeb. Charita Česká republika vyhlásila 
sbírku na pomoc zasaženým lidem. Město Nýrsko přispělo finančním darem na tuto 
sbírku částkou 50.000 Kč. Poskytnutí finančního daru bylo projednáno a odsouhlaseno 
finančním výborem a následně doporučeno ke schválení zastupitelstvu města. 
 
K předloženému materiálu neměl nikdo ze ZM připomínky. Pan starosta vyzval členy 
návrhové komise k předložení návrhu na usnesení k tomuto bodu. Paní Sýkorová 
přednesla návrh na usnesení.  
Usnesení 3/38/2023     
(10-0-0) 
 
Ad/12 
Různé 
 
 Bez příspěvků  
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Ad/13 
Diskuse  
 
Pan starosta podal vysvětlení k připomínce vlastníků nemovitosti čp. 80 na Bystřici. 
V průběhu stavby mostu byl na obecním pozemku skladován materiál pro stavbu, 
rovněž na tomto pozemku parkovala auta dodavatelské firmy, ale k omezování 
přístupu a příjezdu k nemovitosti nedocházelo.  
K problematice se vyjádřil i zástupce dodavatelské firmy.  
 
Ad/14 
Závěr zasedání. Pan starosta poděkoval přítomným za účast a veřejné zasedání 
ukončil /17.20 hodin/. 
 
 
Nýrsko dne 06. 03. 2023  
Zapsala: Klára Jandová 
 
 
 
 
                                                                                                  Ing. Miloslav Rubáš  v.r. 
                                                                                                  starosta města Nýrska 
    
 
 
 
Zápis byl ověřen dne 07. 03. 2023           
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Usnesení z 3. veřejného zasedání Zastupitelstva města Nýrska konaného           
dne 06. 03. 2023 v 16. 00 hodin 

ve společenském sále Městské knihovny v Nýrsku. 
 
 
30.  Zastupitelstvo města Nýrska schvaluje hospodaření hospodářské činnosti za rok 

2022 a převod části hospodářského výsledku v roce 2023 ve výši 4.000.000 Kč 
do rozpočtu města Nýrska. 

 
31.  Zastupitelstvo města Nýrska schvaluje hospodaření FRB za rok 2022. 
 
32.  Na základě doporučení finančního výboru schvaluje Zastupitelstvo města Nýrska 

dle § 84 odst. 2. písm. b) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů, změnu rozpočtu k 6. 3. 2023, příjmy ve výši 
165.295.890 Kč, výdaje ve výši 176.761.600 Kč, financování -9.033.996 Kč, 
zůstatek z roku 2022 na bankovních účtech a peněžních fondech 53.995.500 Kč. 

 
33.  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. 2023.  

 
34.  Zastupitelstvo města Nýrska schvaluje zveřejnění programu „Podpora 

udržitelnosti ambulantní zdravotní péče města Nýrska 2023“, s termínem podání 
žádostí do 30. 4. 2023.  

 
35.1  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. 

 
35.2  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 účelové dotace ve výši 192.240 Kč 
Plzeňskému kraji na zajištění dopravní obslužnosti na rok 2023 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: 
36.1 Prodat část z pozemkové parcely č. 2682 – trvalý travní porost, o výměře 1111 

m2 v k.ú. Nýrsko dle geometrického zaměření za cenu 250,- Kč/m2 manželům V. 
a H. K. Náklady spojené s geometrickým zaměřením a náklady spojené 
s vkladem do katastru na vrub žadatelů. 

 
36.2 Ruší usnesení č. 148.4 z 18. veřejného zasedání Zastupitelstva města Nýrska 

konaného dne 22.08.2022 a rozhodlo odsouhlasit dvoustrannou dohodu o 
odstoupení od kupní smlouvy na pozemkovou parcelu č. 2468/19 – orná půda, o 
výměře 815 m2 v k.ú. Nýrsko ze strany podílových spoluvlastníků pana P. K. a 
paní D. S. a Města Nýrska. Odsouhlasit smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč ve 
prospěch prodávajícího Města Nýrska. 
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37.1 Zastupitelstvo města Nýrska schvaluje podání dotací „Zpevněná plocha – hřiště 
Nýrsko“, „Cykloprůvodce – Na kole okolo Nýrska“, „Oprava místní komunikace – 
Bystřice nad Úhlavou“ do výzev vyhlašovaných Plzeňským krajem. Dále podání 
žádosti na projekt „Sněžná jáma Blata“ do výzvy vyhlašované SZIF, jejímž 
administrátorem je MAS. 

 
37.2 Zastupitelstvo města Nýrska rozhodlo o podání žádostí o dotace: “Modernizace 

kamerového systému v Nýrsku“, „Budování kapacit dětských skupin dle zákona 
č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně 
souvisejících zákonů – veřejný sektor“, „Ošetření významných stromů II. etapa 
Nýrsko, část Zelená Lhota“ a „Lesní cesta Blata 2“ do výzev vyhlašovaných 
Plzeňským krajem. 

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

o obcích, ve znění pozdějších předpisů, o poskytnutí finančního daru ve výši 
50.000 Kč na sbírkový účet Charitě Česká republika na pomoc lidem zasaženým 
zemětřesením v Turecku a Sýrii. 

 
 
 
Nýrsko dne 06. 03. 2023 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Mgr. Eva Denková  v.r.             Ing. Miloslav Rubáš  v.r. 
      místostarostka města                  starosta města  
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