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Usnesení
z 8. veřejného zasedání zastupitelstva města Nýřany
konaného dne 22.3.2016 v sále SKC Nýřany

I. Zastupitelstvo města
vzalo na vědomí
a) zprávu o činnosti rady města
b) zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření města Nýřany za rok 2015 s výrokem:
,,Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.“, jež je součástí závěrečného účtu města Nýřany
c) zprávu komise výstavby a životního prostředí k plnění rozpočtu stavebních prací v roce
2015, jež jsou součástí závěrečného účtu města Nýřany na rok 2015
d) výsledky hospodaření (včetně účetních závěrek) právnických osob založených městem
Nýřany a těch, ve kterých má město Nýřany významný podíl, za rok 2015 s tím, že
výsledky hospodaření nemají žádné negativní dopady na hospodaření města za r. 2015.
Výsledky hospodaření jsou součástí závěrečného účtu.
e) výsledky hospodaření (včetně účetních závěrek) příspěvkových organizací založených
městem Nýřany a správy majetku za rok 2015, jež jsou součástí závěrečného účtu města
Nýřany za rok 2015
f) závěrečný účet, výsledky přezkoumání hospodaření Čistírna – svazek obcí Nýřany, Tlučná,
Vejprnice s výrokem: ,,Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.“ za rok 2015 a účetní závěrku
za rok 2015, včetně inventarizační zprávy, jež jsou součástí závěrečného účtu města
Nýřany za rok 2015
g) zprávu finančního výboru k závěrečnému účtu města Nýřany za rok 2015 a k účetní
závěrce za rok 2015, včetně inventarizační zprávy
h) zprávu komise výstavby a životního prostředí k návrhu rozpočtu stavebních akcí na rok
2016, jež je součástí rozpočtu města Nýřany na r. 2016
i) rozpočet příspěvkových organizací založených městem Nýřany a Hospodářského dvora
Nýřany, spol. s r.o. (včetně správy majetku) na rok 2016
j) zprávu finančního výboru k rozpočtu města Nýřany na rok 2016
k) zprávy kontrolního výboru a finančního výboru z kontrolní činnosti
l) rozpočtové opatření č. 9/2015
m) informaci o bezúplatném převodu pozemkových parcel č. 2348/12 a 2352/34 v k.ú Nýřany
n) řešení dotazů občanů ze zastupitelstva konaného dne 3. 12. 2015.
Výše uvedené zprávy a ostatní projednávané materiály jsou přílohami zápisu.
II. Zastupitelstvo města
v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů a v souladu se
zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších
předpisů projednalo hospodaření města Nýřany za rok 2015 a
1) k o n s t a t o v a l o,
že k závěrečnému účtu města Nýřany za rok 2015 nebyly vzneseny žádné písemné či ústní
připomínky.
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2) s c h v á l i l o
a) závěrečný účet města Nýřany za rok 2015 s výrokem: ,,Vyslovení souhlasu s celoročním
hospodařením, a to bez výhrad.“
b) účetní závěrku města Nýřany za rok 2015, jež je přílohou zápisu
III. Zastupitelstvo města
v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů a v souladu se
zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších
předpisů projednalo návrh rozpočtu města Nýřany na rok 2016, včetně výhledu hospodaření
města Nýřany na roky 2017 a 2018 a
1) k o n s t a t o v a l o,
že k návrhu rozpočtu nebyly vzneseny žádné písemné či ústní připomínky.
2) s c h v á l i l o
a) rozpočet města Nýřany na rok 2016, jenž je přílohou zápisu, a to: příjmy ve třídách 1-4 ve
výši 148.342.320,00 Kč, výdaje ve skupinách 1-6 ve výši 156.715.600,00 Kč
b) jako závazný ukazatel rozpočtu města Nýřany na rok 2016 – nezvyšovat schodek rozpočtu
v průběhu roku 2016
c) zapojení DPH a přijatých transferů z veřejných rozpočtů a jiných finančních zdrojů do
příjmové a výdajové části rozpočtu města Nýřany na rok 2016
d) v průběhu roku provádět rozpočtová opatření v rámci příjmové a výdajové části rozpočtu
radou města a následně informovat o rozpočtových opatřeních zastupitelstvo města
e) výhled hospodaření města Nýřany na roky 2017 a 2018, jenž je přílohou zápisu.
3) u l o ž i l o
a) radě města zabezpečit hospodaření města na rok 2016 dle schváleného rozpočtu a
stanovených podmínek
b) ekonomickému odboru provést rozpis rozpočtu na rok 2016 do 30.4.2016
c) tajemníkovi MěÚ zveřejnit závěrečný účet za rok 2015 a rozpočet na rok 2016 způsobem
umožňujícím dálkový přístup.
IV. Zastupitelstvo města
v souladu se zákonem č. 128/2008 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů
1) s c h v á l i l o
odprodej pozemku č. parc. 1157 o výměře 244 m2 v k.ú. Nýřany za cenu 300,00 Kč/m2
vlastníkům bytových jednotek v č.p. 1069 v Nýřanech dle jednotlivých podílů.
2) u l o ž i l o
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radě města odprodat výše uvedenou nemovitost.
V. Zastupitelstvo města
v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve
znění pozdějších předpisů
1) s c h v á l i l o
žadatelům individuální dotace z rozpočtu města Nýřany na rok 2016, jejich účel, výši, dobu
plnění účelu a podmínky přiznání dotace dle přílohy zápisu.
2) u l o ž i l o
a) starostovi města a vedoucí ekonomického odboru:
 sepsat a podepsat veřejnoprávní smlouvy se žadateli o individuální dotaci na rok 2016
do 30.4.2016 s tím, že dotace TJ Dioss Nýřany z.s. bude poskytnuta ve třech
splátkách, a to do 30.4., 31.7. a 30.9.2016, ostatní dotace budou převedeny po podpisu
smlouvy s podmínkou doložení registrace ve spolkovém rejstříku.
 neprodleně napsat těm žadatelům, u nichž došlo ke krácení či neodsouhlasení dotace,
včetně zdůvodnění.
b) vedoucí ekonomického odboru provést kontrolu vyúčtování individuálních dotací do
31.12.2016.
c) tajemníkovi MěÚ uveřejňovat veřejnoprávní smlouvy v souladu se zákonem, a to do 30
dnů ode dne uzavření smlouvy nebo jejího dodatku na úřední desce způsobem
umožňujícím dálkový přístup po dobu tří let ode dne zveřejnění.
VI. Zastupitelstvo města
1) s c h v á l i l o
výroční zprávu za rok 2015 o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, jež je přílohou zápisu.

2) u l o ž i l o
vedoucímu sociálního a správního odboru zveřejnit výroční zprávu dle zákona.
VII. Zastupitelstvo města
zrušilo
svá usnesení
a) II.a) ze dne 5.6.2012 týkající se odprodeje pozemku č. parc. 251/1 část b) a část c)
oddělených od pozemku PK 1023 a PK 1025/1 v k.ú. Nýřany
b) II.b) ze dne 5.6.2012 týkající se nabytí pozemku č. parc. 251/3 o výměře 40 m 2 odděleného
z pozemku č. parc. 251 v k.ú. Nýřany
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c) IV.1) ze dne 27.3.2007 týkající se nabytí pozemku č. parc. 422/4 v k.ú. Nýřany.
VIII. Zastupitelstvo města
1) s c h v á l i l o
plán kontrolní činnosti na rok 2016 pro:
a) kontrolní výbor:
 provést kontrolu vyúčtování individuálních dotací, včetně správnosti údajů uvedených
v žádosti o dotaci v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné
správě v platném znění do 31.1.2017 u těchto spolků:





Sdružení dobrovolných hasičů Nýřany (Nýřany, Šůlova 1150)
ATLETCLUB Nýřany, z.s. (Nýřany)
SK Doubrava (Nýřany, Doubrava)
HC Nýřany (Plzeň, Křimická 40).

b) finanční výbor:
 do 15.2.2017 provést kontrolu hospodaření za rok 2016 v MŠ I. Nýřany, jež je součástí
Základní školy a Mateřské školy Nýřany, příspěvková organizace
 do 15.2.2017 provést kontrolu vedení evidence majetku a nakládání s majetkem za rok
2016 v Základní umělecké škole Nýřany, okres Plzeň – sever, příspěvková organizace.
Kontroly je možné provést na základě dílčích kontrol v průběhu roku 2016.
2) u l o ž i l o
finančnímu a kontrolnímu výboru předložit zprávy o výsledcích kontrolní činnosti na zasedání
zastupitelstva města nejpozději v měsíci březnu 2017.
IX.

Zastupitelstvo města,
po projednání záměru výstavby na k.ú. Blatnice – Park Blatnice, společnosti CTP Invest, spol.
s r.o., jenž je přílohou zápisu
1) n e s o u h l a s i l o
s výstavbou z těchto důvodů:
a) město Nýřany již dříve nesouhlasilo s částí původního návrhu ÚP obce Blatnice
schváleného v roce 2006, kdy požádalo obec Blatnice, aby odstoupila od záměru vytvoření
průmyslových ploch, překladiště a skladů v této lokalitě z důvodu zvětšení zpevněných
ploch a tím i zvýšení odtokových poměrů na Hněvnickém potoce s následným nebezpečím
záplav v jihozápadní části Nýřan.
b) město Nýřany prostřednictvím rady města a komise výstavby a životního prostředí zaslalo
své opětovné negativní stanovisko s návrhem nového ÚP obce Blatnice v roce 2016, kde
v tomto území na K. Ú. Blatnice (od MK na Humboldtku ke komunikaci na Dioss)
překlopilo plochy smíšené výrobní z rezervních ploch do návrhových a celé území by mělo
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být zastavěno. Zbudováním zpevněných ploch by se abnormálně zhoršila situace
odtokových poměrů ve směru na Nýřany. Dále město požádalo, aby v tomto území byl
zachován poldr zanesený v dosud platném ÚP a byly vypuštěny plochy výrobní.
c) výstavbou v tomto území by též došlo ke zhoršení životního prostředí v samotných
Nýřanech, protože dojde ke zvýšení dopravní obslužnosti na silnici II/203.
2) u l o ž i l o
starostovi města zaslat usnesení zastupitelstva společnosti CTP Invest, spol. s r.o.

Pavlína Caisová v. r.
místostarostka

Ing. Jiří Davídek v. r.
starosta
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