č.j. VM-Šil/8829/2019
Usnesení
ze 3. veřejného zasedání zastupitelstva města Nýřany
konaného dne 21. 03. 2019 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 2018 s výrokem
„Nebyly zjištěny chyby a nedostatky“, jež je součástí Závěrečného účtu města za r. 2018
c/ zprávu komise výstavby a životního prostředí k plnění rozpočtu stavebních akcí v roce
2018, jež je součástí Závěrečného účtu Města Nýřany za rok 2018
d/ výsledky hospodaření (včetně účetních závěrek) příspěvkových organizací založených
Městem Nýřany a Správy majetku za rok 2018, jež jsou součástí Závěrečného účtu Města
Nýřany za rok 2018
e/ výsledky hospodaření právnických osob založených Městem Nýřany a těch, ve kterých
má Město Nýřany významný podíl, za rok 2018, jež jsou součástí Závěrečného účtu
Města Nýřany za rok 2018, s tím, že výsledky hospodaření nemají žádné negativní
dopady na hospodaření Města Nýřany za rok 2018
f/ zprávu finančního výboru k Závěrečnému účtu Města Nýřany za rok 2018 a k účetní
závěrce za rok 2018
g/ rozpočtové opatření č. 1/2019
h/ výsledek kontroly měření hluku
i/ informaci o bioodpadu
j/ informaci o optické síti
Výše uvedené zprávy a ostatní projednávané materiály jsou přílohou zápisu.

II. Zastupitelstvo města
v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění a v souladu se zákonem
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění
1/ p r o j e d n a l o
hospodaření Města Nýřany za rok 2018
2/ k o n s t a t o v a l o,
že k Závěrečnému účtu Města Nýřany za rok 2018 nebyly vzneseny písemné či ústní
připomínky
3/ s c h v á l i l o
a/ Závěrečný účet Města Nýřany za rok 2018 s výrokem „Vyslovení souhlasu s celoročním
hospodařením, a to bez výhrad“, jenž je přílohou zápisu, kromě Závěrečného účtu DSO
ČNTV, jenž nebyl dosud projednán výborem ČNTV
b/ Účetní závěrku Města Nýřany za rok 2018, jež je přílohou zápisu
4/ u l o ž i l o
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tajemníkovi MěÚ
zveřejnit Závěrečný účet Města Nýřany za rok 2018 v souladu se zákonem
III. Zastupitelstvo města
v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacích
1/ s c h v á l i l o
Výroční zprávu o poskytování informací za rok 2018, jež je přílohou zápisu
2/ u l o ž i l o
tajemníkovi MěÚ
zveřejnit Výroční zprávu o poskytování informací za rok 2018 v souladu se zákonem
IV. 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
a/ žadatelům o individuální dotace z rozpočtu Města Nýřany na rok 2019 účel dotace, výši,
dobu platnosti účelu a podmínky přiznání dotace dle přílohy zápisu
b/ Smlouvu o poskytnutí účelové dotace na rok 2019 mezi Městem Nýřany a Plzeňský
krajem na dopravní obslužnost, jež je přílohou zápisu
c/ Doplnění článku IV. Pravidel pro poskytování individuálních dotací z rozpočtu Města
Nýřany ze dne 5.9.2018 o odstavec f), který zní: „Zastupitelstvo města může v souladu se
zájmem města poskytnout dotaci i na nehrazené výdaje žadateli dle odstavce a) a b).“
2/ u l o ž i l o
starostovi města, vedoucí ekonomického odboru a tajemníkovi MěÚ
a/ do 30.4.2019 sepsat a podepsat se žadateli veřejnoprávní smlouvy dle schváleného vzoru
s tím, že dotace TJ Dioss Nýřany z.s.:
- na činnost a nákup energií bude poskytnuta ve třech splátkách (do 30.4., 31.7. a
30.9.2019),
- na opravu sálu Sokolovny a na revitalizaci provozu sauny bude platba TJ Dioss
Nýřany z.s. poskytnuta na základě žádosti o platbu, včetně daňového dokladu.
Ostatní dotace budou převedeny po podpisu smlouvy, kromě dotace pro Tělovýchovnou
jednotu Baník Kamenný Újezd z.s., kde bude smlouva sepsána po předložení změn
statutárního zástupce ve Spolkovém rejstříku.
b/ oznámit žadatelům, jímž nebylo vyhověno, důvody, pro něž ji nebyla dotace na rok 2019
poskytnuta, a to do 31. 3. 2019
c/ provést kontrolu vyúčtování dotací do 31. 1. 2020
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d/ zveřejnit veřejnoprávní smlouvy na rok 2019 v souladu se zákonem
e/ provést úpravu rozpočtu na rok 2019 ve vztahu ke schváleným individuálním dotacím
V. Zastupitelstvo města
v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění
1/ s c h v á l i l o
2/ Plán kontrolní činnosti na rok 2019 pro:
a/ Finanční výbor:
Kontrola vyúčtování individuálních dotací za rok 2019 v souladu se zákonem
č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě v platném znění u těchto spolků:
1. Tělovýchovná jednotka Baník Kamenný Újezd z.s., Kamenný Újezd
2. SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Nýřany, Nýřany, Šůlova 1150
Termín: do 28.2.2020
b/ Kontrolní výbor:
Provedení veřejnosprávní kontroly u příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská
škola Nýřany a Základní umělecká škola Nýřany, okres Plzeň – sever se zaměřením na
věcnou kontrolu čerpání nákladů v roce 2019 dle schváleného rozpočtu, a to výběrovým
způsobem.
Termín: do 30.11.2019
VI. Zastupitelstvo města
v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění
1/ s c h v á l i l o
a/ nabytí pozemků č. parc. 20/5 o výměře 333 m2, 20/6 o výměře 91 m2, 22/4 o výměře 488
m2, 1734/22 o výměře 319 m2, 1734/24 o výměře 113 m2 v k.ú. Nýřany za cenu 290,00
Kč/m2 do majetku Města Nýřany na realizaci protipovodňových opatření
b/ nabytí pozemku č. parc. 76/2 o výměře 168 m2 v k.ú. Nýřany do majetku Města Nýřany
na realizaci protipovodňových opatření za cenu 100,00 Kč/m2
c/ bezúplatné nabytí pozemku č. parc. 891 o výměře 74 m2 v k.ú. Nýřany do majetku Města
Nýřany od ČR, jenž je součástí areálu Základní školy a Mateřské školy Nýřany,
příspěvková organizace – MŠ II.
d/ bezúplatné nabytí pozemků č. parc. 1998/13 a 1998/14 o celkové výměře 593 m2
v k.ú. Nýřany do majetku Města Nýřany od ČR, jež jsou součástí místní komunikace III.
třídy na Humboldtku.
e/ směnu pozemku č. parc. 74/2 o výměře 1.356 m2 v k.ú. Nýřany v majetku Města Nýřany
za pozemky č. parc. 74/4 o výměře 45 m2 v k.ú. Nýřany a 74/5 o výměře 1.141 m2 v k.ú.
Nýřany na realizaci dětského hřiště
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2/ u l o ž i l o
radě města
zrealizovat výše uvedené usnesení
VII.

Zastupitelstvo města

1/ v z a l o n a v ě d o m í
Informaci společnosti LIDL Česká republika v.o.s., Praha, IČ 26 17 85 41, že město Nýřany
získalo od této společnosti bezúplatně realizaci moderního dětského hřiště v hodnotě
1,5 mil. Kč.
2/ s c h v á l i l o
realizaci hřiště v k.ú. Nýřany dle podmínek dodavatele, včetně výdajů s tím spojených.
3/ u l o ž i l o
starostovi města
a/ podepsat „Smlouvu o obstarání díla“ na realizaci hřiště, jež je přílohou zápisu
b/ provést nezbytná opatření pro realizaci hřiště dle Smlouvy
VIII. Zastupitelstvo města
1/ s c h v á l i l o
udělení ocenění pro amerického veterána Georga Thompsona, který dne 6. května 1945
osvobodil Nýřany – Pamětní klíč od městské brány

Ing. Jiří Davídek v. r
starosta

Pavlína Caisová v. r.
místostarostka

