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Usnesení
ze 7. veřejného zasedání zastupitelstva města Nýřany
konaného dne 3. 12. 2015 v SKC Nýřany
I.

Zastupitelstvo města
vzalo na vědomí:
a) zprávu z jednání rady města
b) zprávu komise bytové
c) zprávu komise školské, sportovní a kultury
d) zprávu kontrolní komise
e) rozpočtové opatření č. 7 a 8/2015
f) stav majetku SO k 31. 12. 2014
g) rozpočet na rok 2016 a rozpočtový výhled na r. 2017, 2018 svazku obcí
ČNTV včetně protokolu o výsledku kontroly hospodaření s majetkem SO
ČNTV.
Zprávy, protokoly a další podklady k jednání 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 na rok 2016 do doby schválení rozpočtu města Nýřany
na rok 2016
a) Město Nýřany – Nýřany
 čerpání výdajů na provoz a udržování majetku maximálně v měsíční
výši 1/12 skutečně vynaložených nákladů v roce 2015 (bez investic)
 čerpání výdajů ve výši přijatých dotací
 čerpání výdajů ve výši přijatých příspěvků a dotací na výkon státní
správy
 čerpání výdajů vyplývajících z uzavřených smluvních vztahů a na
případné havárie
b) Město Nýřany – pracoviště Plzeň
 čerpání výdajů souvisejících s provozem maximálně v měsíční výši
1/12 skutečně vynaložených nákladů v roce 2015
 čerpání výdajů ve výši přijatých příspěvků a dotací na výkon státní
správy
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 čerpání výdajů maximálně ve výši vybraných příjmů
c) Příspěvkové organizace města Nýřany
 čerpání nákladů ve výši obdržených dotací a příspěvků na
financování činnosti, tj. příspěvků na provoz a udržování majetku
maximálně ve výši 1/12 těchto skutečně vynaložených nákladů
příspěvkových organizací v roce 2015 (bez investic)
 čerpání nákladů vyplývajících ze smluvních vztahů a na případné
havárie
2. uložilo
tajemníkovi úřadu a radě města řídit se uvedeným provizoriem.
III.

Zastupitelstvo města
podle zákona č. 36/1960 Sb. o územním členění státu, ve znění pozdějších
předpisů
1. schválilo
dohodu včetně příloh o změně obecní hranice mezi obcí Úherce a městem
Nýřany, jež je přílohou zápisu v rámci KoPÚ Úherce u Nýřan
2. uložilo
starostovi města podepsat dohodu do 10. 12. 2015.

IV.

Zastupitelstvo města
v souladu se zákonem č. 128/2000 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
1. schválilo
obecně závaznou vyhlášku města Nýřany č. 2/2015 ze dne 3. 12. 2015, kterou
se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška města Nýřany č. 1/2015 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
2. uložilo
tajemníkovi MěÚ Nýřany do 9. 12. 2015 zveřejnit obecně závaznou vyhlášku č.
2/2015 ze dne 3. 12. 2015 na úřední desce a zaslat vyhlášku na MV ČR.
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V.

Zastupitelstvo města
1. schválilo
vyřazení pohledávky ve výši 22 040,00 Kč na základě žádosti správce účtu a
rozhodnutí Okresního soudu v Klatovech č. j. 9C18/2014-114, jež je přílohou
zápisu
2. uložilo
hospodářskému dvoru Nýřany, spol. s.r.o. vyřadit pohledávku z evidence do
15. 12. 2015.

VI.

Zastupitelstvo města
v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů

1. zrušilo
své usnesení ze dne 15. 3. 2001 – IX), písm. a
2. schválilo
tento odprodej nemovitostí z majetku města Nýřany
a) pozemek č. parc. 1987/99, 1987/100, 933/1, 933/2, 1985/33, 1985/34,
1985/35, 1987/97, 1987/98, v k. ú. Nýřany, za cenu 300 Kč/m2,
vlastníkům bytových jednotek v č. p. 1013, 1014, 895, 896, 1015, 1016,
1073, 1072, 1074, pokud o nabytí projeví zájem. Celková plocha
odprodeje pozemku bude vypočtena dle jednotlivých podílů ve vztahu
k číslu jednotky (bytu) a zastavěné plochy pod bytovými domy. Jedná se
o byty č. 1013/15, 1013/21, 1013/10, 1013/13, 1013/2, 1013/19, 1015/7,
1016/22, 1015/2, 1015/13, 1073/11, 896/21, 896/15, 896/24
b) pozemek č. parc. 2079/1, o výměře 841 m2, v k. ú. Nýřany, za cenu
50 Kč/m2, pozemek č. parc. 2078, o výměře 539 m2, v k. ú. Nýřany
za cenu 300 Kč/m2, panu Vladimíru Frantovi, bytem Mexiko 894,
Nýřany, za předpokladu, že pozemky budou odprodány do 31. 3. 2019.
Do této doby musí žadatel hradit za užívané pozemky nájemné.
c) pozemek č. parc. 171/9, o výměře 69 m2, v k. ú. Nýřany, za cenu
100 Kč/m2, panu Josefu Klugovi, bytem Pankrácká 592, 330 26 Tlučná
d) pozemek č. parc. 594/3, o výměře 13 m2, v k. ú. Nýřany, za cenu
50 Kč/m2, panu Jaroslavu Čepičanovi, bytem Benešova třída 1124,
Nýřany
e) pozemek č. parc. 874/7, o výměře 22 m2, v k. ú. Nýřany, za cenu
300 Kč/m2, panu Eduardu Hasenöhrlovi, bytem Slunečná 1004, Nýřany
f) pozemek č. parc. 1970/2, o výměře 25 m2, v k. ú. Nýřany, za cenu 300
Kč/m2, paní Zdeňce Havlíkové, bytem Dlouhá 883, Nýřany
g) pozemek č. parc. 1980, o výměře 96 m2, v k. ú. Nýřany, za cenu
300 Kč/m2, paní Marii Semhricové, bytem Nádražní 84, Nýřany
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h) pozemek č. parc. 1711/3, o výměře 402 m2, v k. ú. Nýřany, za cenu
50 Kč/m2, panu Romanu Krausovi, bytem Staročeské náměstí 1179,
Nýřany
i) pozemek č. parc. 440/3, o výměře 172 m2, v k. ú. Nýřany, za cenu
50 Kč/m2, panu Miloslavu Štýsovi, bytem Úzká 480, Nýřany
j) pozemek č. parc. 1846/28, o výměře 309 m2, odděleného z pozemku
č. parc. 1846/18, pozemek č. parc. 1846/29, o výměře 81 m2, odděleného
z pozemku č. parc. 1846/18 a 1846/23, pozemek č. parc. 2835/2, o
výměře 291 m2, odděleného z pozemku č. parc. 2835/2 a 1886/2 vše v k.
ú. Nýřany, panu Pavlu Benešovi, bytem Pankrác 715, Nýřany, za cenu
50 Kč/m2
k) pozemek č. parc. 1846/27, o výměře 625 m2, odděleného z pozemku č.
parc. 1846/18 a 1846/23, v k. ú. Nýřany, panu Ing. Bohuslavu Petrovi,
bytem Západní 1312/5, Bolevec, Plzeň, za cenu 50 Kč/m2
3. uložilo
radě města odprodat výše uvedené pozemky.
VII.

Zastupitelstvo města
na základě sdělení Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, jež je
přílohou zápisu a zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších
předpisů
1. schválilo
bezúplatné převedení pozemku č. parc. 2348/12, o výměře 40 m2 a pozemku č.
parc. 2352/34, o výměře 26 m2, v k. ú. Nýřany, z majetku ČR do vlastnictví
města Nýřany
2. uložilo
starostovi města podepsat smlouvu o převodu výše uvedených pozemků.

VIII.

Zastupitelstvo města
1. zrušilo
své usnesení ze dne 8. 6. 2015 č. IV)1)d
2. schválilo
v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů.
Odprodej těchto pozemků: pozemek č. parc. 1794/3, o výměře 396 m2,
pozemek č. parc. 1794/5, o výměře 5 m2, pozemek č. parc. 1794/4, o výměře 62
m2, pozemek č. parc. 737/2/a, o výměře 12 m2 a pozemek č. parc. 737/2/b, o
výměře 3 m2, vše v k. ú. Nýřany, za cenu 300 Kč/m2 plus úhradu
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geometrického plánu ve výši 8.000 Kč, panu Lubomíru Loudovi, Nerudova
343, Nýřany
3. uložilo
radě města odprodat výše uvedené pozemky.
IX.

Zastupitelstvo města
na základě schváleného Územního plánu města Nýřany ze dne 3. 6. 2014
1. schválilo
podání žádosti o bezúplatný převod části pozemků v k. ú. Nýřany, č. parc.
1712/11 a 1690/14 vedených v územním plánu k výstavbě veřejně prospěšné
stavby – komunikace, z majetku ČR do majetku města Nýřany
2. uložilo
starostovi města podat prostřednictvím Státního pozemkového úřadu žádost o
převod pozemků.

X.

Zastupitelstvo města
v návaznosti na vypracovaný investiční záměr přestupního uzlu Nýřany z října
roku 2015
1. schválilo
zadání územního řízení za cenu 115 tis. Kč a zahájení přípravy podkladů pro
žádost a studii proveditelnosti do IROP-ITI za cenu do 20 tis. Kč
2. uložilo
starostovi města podepsat smlouvu s Regionální rozvojovou agenturou
Plzeňského kraje, o.p.s. do 15. 12. 2015.

………………………………
Ing. Jiří Davídek
starosta

………………………..
Pavlína Caisová
místostarostka
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