Usnesení
z 11. veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne 1. 12. 2016
I.

Zastupitelstvo města
vzalo na vědomí
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

zprávu z jednání rady města
zprávu bytové komise
zprávu komise pro školství, sport a kulturu
zprávu kontrolního výboru
rozpočtové opatření č. 5/2016
rozpočtové opatření č. 6/2016
návrh rozpočtu na r. 2017 svazku obcí ČNTV
rozpočtový výhled na r. 2018/2019 svazku obcí ČNTV
kontrolu majetku svazku obcí ČNTV
rekonstrukci elektrického vedení v Doubravě

Písemné podklady jsou přílohou zápisu.
II.

Zastupitelstvo města
v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů ve znění pozdějších předpisů
1) schválilo
rozpočtové provizorium města Nýřany na rok 2017 do doby schválení rozpočtu
města na r. 2017, které je přílohou zápisu.
2) uložilo
tajemníkovi města a vedoucí ekonomického odboru řídit se rozpočtovým
provizoriem po dobu jeho platnosti.

III.

Zastupitelstvo města
v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů
1) schválilo
a) Obecně závaznou vyhlášku města Nýřany č. 1/2016 o pohybu psů a jiného
zvířectva na veřejných prostranstvích k zabezpečení místních záležitostí
místního pořádku, jež je přílohou zápisu.
b) Obecně závaznou vyhlášku města Nýřany č. 2/2016 k zajištění udržování
čistoty ulic a jiných veřejných prostranství, k ochraně životního prostředí,
zeleně v zástavbě a ostatní veřejné zeleně a o užívání zařízení města
sloužících potřebám veřejnosti, jež je přílohou zápisu.
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c) Obecně závaznou vyhlášku města Nýřany č. 3/2016 o stanovení podmínek
pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných kulturních podniků,
včetně tanečních zábav, diskoték, plesů a jiných kulturních podniků
v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku, jež je přílohou zápisu.
d) Obecně závaznou vyhlášku města Nýřany č. 4/2016 o nočním klidu, jež je
přílohou zápisu.
2) uložilo
tajemníkovi MěÚ Nýřany zveřejnit OZV na úřední desce, na webových
stránkách města Nýřany a zaslat OZV na MV ČR.
IV.

Zastupitelstvo města
v souladu se zákonem č. 6/2002 Sb. v platném znění
1) zvolilo
pana Ing. Lubomíra Hrudičku, bytem Tyršova 753, 33023 Nýřany, jako
přísedícího u Okresního soudu Plzeň-sever pro volební období 2017-2021.
2) uložilo
starostovi města zaslat usnesení zastupitelstva města na Okresní soud
Plzeň–sever do 9. 12. 2016.

V.

Zastupitelstvo města
1) schválilo
a) koupi kanalizačního řadu (výtlak) – PHD d 90 v délce 113,0 m a uklidňovací
gravitační úsek – pp dn 250 v délce 6,2 m uložených v č. parc. 50/1 a 555/1
v k. ú. Kamenný Újezd na město Nýřany od Kamenný Újezd z.s., Kamenný
Újezd 85, 330 23 Nýřany, IČ: 22849181, za celkovou cenu 1 Kč.
b) bezúplatný převod kanalizačních řadů uvedených v odstavci a) na Čistírna –
Svazek obcí Nýřany, Tlučná a Vejprnice se sídlem Hlavní 25, Tlučná 330 26,
IČ 49745221.
c) bezúplatný převod kanalizačního řadu a rozdělovacího objektu stavby Nýřany
– rozdělovací komora, Jiráskova uložených na č. parc. 1989 v k. ú. Nýřany a č.
parc. 396/50 v k. ú. Kamenný Újezd na Čistírna – svazek obcí Nýřany, Tlučná
a Vejprnice se sídlem Hlavní 25, Tlučná, 330 26, IČ 49745221 ve výši
pořizovací ceny majetku.
2) uložilo
starostovi města smluvně zrealizovat převody majetku dle výše uvedeného
usnesení do 31. 3. 2017.

VI.

Zastupitelstvo města
v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů
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1) schválilo
Smlouvu o spolupráci v sociální oblasti a o příspěvku na provoz domu
s pečovatelskou službou mezi městem Nýřany a obcí Rochlov, jež je přílohou
zápisu.
2) uložilo
starostovi města podepsat smlouvu do 31. 12. 2016.
VII.

Zastupitelstvo města
v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších novel
1) schválilo
a) dodatek č. 1 k zřizovací listině Městské knihovny Nýřany okres
Plzeň-sever, or.s. schválené dne 12. 6. 2001, jež je přílohou zápisu.
b) dodatek č. 1 k zřizovací listině Společenské a kulturní centrum Nýřany,
or. s. schválené dne 17. 3. 2005, jež je přílohou zápisu.
2) uložilo
vedoucím organizačních složek podřídit svojí činnost výše uvedeným
dodatkům ke zřizovací listině.

Ing. Jiří Davídek
starosta

Pavlína Caisová
místostarostka

3

