Č. j.: VM-Tjm/7930/2015

Usnesení
ze 4. veřejného zasedání zastupitelstva města Nýřany
konaného dne 26.3.2015 v sále SKC Nýřany

I. Zastupitelstvo města
bere na vědomí
a) zprávu o činnosti rady města,
b) zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření města Nýřany za rok 2014 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
2014, jež jsou součástí závěrečného účtu města Nýřany na rok 2014,
d) výsledky hospodaření včetně účetních závěrek právnických osob založených městem
Nýřany, nebo tam kde má město Nýřany významný podíl za rok 2014 s tím, že výsledky
hospodaření nemají žádné negativní dopady na hospodaření města za r. 2014. Výsledky
hospodaření jsou součástí závěrečného účtu,
e) výsledky hospodaření včetně účetních závěrek příspěvkových organizací založených
městem Nýřany a správy majetku za rok 2014, jež jsou součástí závěrečného účtu města
Nýřany za rok 2014,
f) závěrečný účet a výsledky přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Čistírna –
zájmové sdružení obcí Nýřany, Tlučná, Vejprnice s výrokem ,,nebyly zjištěny chyby a
nedostatky“ za rok 2014 včetně účetní závěrky za rok 2014 a schváleného rozpočtu
dobrovolného svazku obcí Čistírna – zájmové sdružení obcí Nýřany, Tlučná, Vejprnice na
rok 2015,
g) zprávu finančního výboru k závěrečnému účtu města Nýřany za rok 2014 včetně účetní
závěrky za rok 2014,
h) zprávu komise výstavby a životního prostředí k návrhu rozpočtu stavebních akcí na rok
2015, jež jsou součástí rozpočtu města Nýřany na r. 2015,
i) rozpočet příspěvkových organizací založených městem Nýřany a Hospodářského dvora
Nýřany spol. s r.o. včetně správy majetku na rok 2015,
j) zprávu finančního výboru k rozpočtu města Nýřany na rok 2015.
Výše uvedené zprávy a ostatní projednávané materiály jsou přílohou 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 v roce 2014 a
1) k o n s t a t u j e,
že k závěrečnému účtu města Nýřany za rok 2014 nebyly vzneseny žádné písemné ani ústní
připomínky,
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2) s c h v a l u j e
a) závěrečný účet města Nýřany za rok 2014 s výrokem ,,vyslovení souhlasu s celoročním
hospodařením a to bez výhrad“,
b) účetní závěrku města Nýřany za rok 2014, 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 2015 včetně výhledu hospodaření
města Nýřany na roky 2016 až 2017 a
1) k o n s t a t u j e,
že k návrhu rozpočtu nebyly vzneseny písemné připomínky, avšak přímo na zasedání
zastupitelstva navrhl p. Milan Kamen z Doubravy zařadit do rozpočtu města revitalizaci
Doubravy s tím, že blíže nespecifikoval, co tímto pojmem myslí.
2) n e s c h v a l u j e
zařazení požadavku p. Milana Kamene ve věci revitalizace Doubravy do rozpočtu města
Nýřany na rok 2015
3) s c h v a l u j e
a) rozpočet města Nýřany na rok 2015, jenž je přílohou zápisu, a to: příjmy ve výši
141.411.063,64 Kč, výdaje ve výši 133.612.796,00 Kč,
b) jako závazný ukazatel rozpočtu města Nýřany na rok 2015 – dodržení max. výše výdajů
celkem bez zapojení přijatých průtokových dotací v průběhu roku dosud nezahrnutých do
rozpočtu města a daně právnických osob za obce,
c) zapojení DPH a přijatých transferů z veřejných rozpočtů a jiných finančních zdrojů do
příjmové a výdajové části rozpočtu města Nýřany na rok 2015,
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 rok 2016 - 2017, jenž je přílohou zápisu,
4) u k l á d á
a) radě města zabezpečit hospodaření města na rok 2015 dle chváleného rozpočtu a
stanovených podmínek,
b) ekonomickému odboru provést rozpis rozpočtu na rok 2015 do 30.4.2015.
IV. Zastupitelstvo města
v souladu se zákonem č. 128/2008 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů a v souladu se
zákonem č. 185/2009 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů ve znění
pozdějších předpisů
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1) r u š í
obecně závaznou vyhlášku města Nýřany č. 5/2001 ve znění novely č. 1/2006 o nakládání
s komunálním a stavebním odpadem.
2) s c h v a l u j e
obecně závaznou vyhlášku města Nýřany č. 1/2015 ze dne 26.3.2015 o stanovení systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a
nakládání se stavebním odpadem na území města Nýřany, jež je přílohou zápisu.
3) u k l á d á
tajemníkovi MěÚ zveřejnit obecně závaznou vyhlášku na úřední desce do 31.3.2015 a zaslat
vyhlášku na MV ČR.
V. Zastupitelstvo města
1) s c h v a l u j e
plán kontrolní činnosti na rok 2015 pro:
a) kontrolní výbor:
 provést kontrolu správnosti vyúčtování poskytnutých dotací z rozpočtu města za rok
2015 do 1.3.2016,
 provést kontrolu vedení evidence hrobových míst a výběr poplatků za hrobová místa za
rok 2014 do 31.5.2015.
b) finanční výbor:
 provede kontrolu hospodaření ve školní jídelně ZŠaMŠ Nýřany, příspěvkové organizaci
v hlavní hospodářské činnosti za rok 2015 do 10.2.2016,
 provede kontrolu hospodaření v ZUŠ Nýřany, příspěvkové organizaci v oblasti nákladů
za rok 2015 do 10.2.2016.
Kontroly je možné provést na základě dílčích kontrol v průběhu roku 2015.
2) u k l á d á
finančnímu a kontrolnímu výboru předložit zprávy na zasedání zastupitelstva města v září a
prosinci roku 2015.
VI. Zastupitelstvo města
1) r u š í
pravidla o poskytnutí bezúplatného příspěvku z rozpočtu města ze dne 25.3.2004,
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2) s c h v a l u j e
pravidla pro poskytování individuálních dotací z rozpočtu města Nýřany, jež jsou přílohou
zápisu.
VII. Zastupitelstvo města
v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů.
1) s c h v a l u j e
odkoupení pozemku č. parcelní 1496/2 v k. ú. Nýřany o velikosti 90 m2, jenž je součástí
komunikace ve Vančurově ulici v Nýřanech, za cenu 300,- Kč/m2.
2) u k l á d á
radě města koupit výše uvedenou nemovitost.
VIII. Zastupitelstvo města
v návaznosti na usnesení zastupitelstva města č. V ze dne 12.2.2015.
schvaluje
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Nýřany na
r. 2015, jež jsou přílohou zápisu.

IX. Zastupitelstvo města
1) s c h v a l u j e
vyřazení pohledávky města Nýřany ve výši 22 040,- Kč dle přílohy zápisu.
2) u k l á d á
jednateli společnosti Hospodářský dvůr Nýřany, spol. s r.o. provést vyřazení pohledávky dle
přílohy zápisu do 30.4.2015.

Pavlína Caisová v. r.
místostarostka

Ing. Jiří Davídek v. r.
starosta
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