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Usnesení z 12. veřejného zasedání zastupitelstva města Nýřany
konaného dne 20.3.2017 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 2016
s výrokem: „Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.“, jež je součástí závěrečného
účtu města Nýřany za rok 2016

c)

rozpočtové opatření č. 7/2016

d)

zprávu komise výstavby a životního prostředí k plnění rozpočtu stavebních prací
v roce 2016, jež je součástí závěrečného účtu města Nýřany na rok 2016

e)

výsledky hospodaření (včetně účetních závěrek) právnických osob založených
městem Nýřany a těch, ve kterých má město Nýřany významný podíl, za rok 2016
s tím, že výsledky hospodaření nemají žádné negativní dopady na hospodaření
města za r. 2016. Výsledky hospodaření jsou součástí závěrečného účtu města
Nýřany za rok 2016.

f)

výsledky hospodaření (včetně účetních závěrek) příspěvkových organizací
založených městem Nýřany a správy majetku za rok 2016, jež jsou součástí
závěrečného účtu města Nýřany za rok 2016

g)

zprávu finančního výboru k závěrečnému účtu města Nýřany za rok 2016 a
k účetní závěrce za rok 2016, včetně inventarizační zprávy

h)

zprávu komise výstavby a životního prostředí k návrhu rozpočtu stavebních akcí
na rok 2017, jež je součástí rozpočtu města Nýřany na r. 2017

i)

rozpočet příspěvkových organizací založených městem Nýřany a Hospodářského
dvora Nýřany, spol. s r.o. (včetně správy majetku) na rok 2017

j)

zprávu finančního výboru k rozpočtu města Nýřany na rok 2017

k)

zprávu kontrolního výboru a finančního výboru z kontrol

l)

informaci o dendrologickém průzkumu a posouzení dřevin na návsi v Doubravě

m)

rekonstrukci sítě NN v Doubravě

Výše uvedené zprávy a ostatní projednávané materiály jsou přílohou zápisu.
II. Zastupitelstvo města
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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 2016 a
1) k o n s t a t o v a l o,
že k závěrečnému účtu města Nýřany za rok 2016 nebyly vzneseny žádné písemné ani
ústní připomínky.
2) s c h v á l i l o
a)

závěrečný účet města Nýřany za rok 2016 s výrokem: „Vyslovení souhlasu
s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.“, kromě závěrečného účtu DSO
ČNTV, jenž dosud nebyl projednán výborem ČNTV

b)

účetní závěrku města Nýřany za rok 2016, 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 2017, včetně výhledu hospodaření
města Nýřany na roky 2018 a 2019 a
1) k o n s t a t o v a l o ,
že k návrhu rozpočtu nebyly vzneseny písemné či ústní připomínky.
2) s c h v á l i l o
a)

rozpočet města Nýřany na rok 2017, jenž je přílohou zápisu, a to: příjmy ve
třídách 1-4 ve výši 156.737.000,00 Kč, výdaje ve skupinách 1-6 ve výši
156.737.000,00 Kč

b)

jako závazný ukazatel rozpočtu města Nýřany na rok 2017:

maximální čerpání výdajů ve výši schváleného nebo upraveného rozpočtu

maximální čerpání výdajů do výše příjmů, pokud budou příjmy nižší, než
předpokládal schválený nebo upravený rozpočet pro rok 2017

c)

zapojení DPH a přijatých transferů z veřejných rozpočtů a jiných finančních
zdrojů v průběhu roku do příjmové a výdajové části rozpočtu města Nýřany na
rok 2017 nebo zapojení výdajů nezávislých na vůli obce a daní z příjmu
právnických osob za obce

d)

v průběhu roku provádět rozpočtová opatření radou města v rámci příjmové a
výdajové části rozpočtu a následně informovat o rozpočtových opatřeních
zastupitelstvo města

e)

střednědobý výhled hospodaření města Nýřany na roky 2018 a 2019, jenž je
přílohou zápisu.

3) u l o ž i l o :
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a)

radě města zabezpečit hospodaření města na rok 2017 dle schváleného rozpočtu a
stanovených podmínek

b)

ekonomickému odboru provést rozpis rozpočtu na rok 2017 do 30. 4. 2017

c)

tajemníkovi MěÚ zveřejnit závěrečný účet města Nýřany za rok 2016 a rozpočet
na rok 2017, včetně střednědobého výhledu hospodaření, v souladu se zákonem,
do 15. 4. 2017.

IV. Zastupitelstvo města
v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů
1) s c h v á l i l o
a)

odkoupení stavby bez čísla popisného ležící na pozemku parc. č. 1460/2, v k.ú.
Nýřany, za cenu 400.000,00 Kč, dle vypracovaného znaleckého posudku

b)

odprodej movitého majetku – kanalizační stoky v délce 3,613 km v zůstatkové
hodnotě k 31.12.2016 ve výši 9.161.764,30 Kč a dále vodovodního řadu v délce
0,289 km v zůstatkové hodnotě k 31.12.2016 ve výši 447.715,00 Kč Vodárenské a
kanalizační a.s., Nerudova 982/25, 305 92 Plzeň, IČO 49 78 67 09 za cenu
znaleckého posudku v době převodu formou nepeněžního vkladu výměnou za
akcie společnosti v téže hodnotě na základě zvýšení základního kapitálu
společnosti, jíž je spoluvlastníkem (akcionářem) Město Nýřany.

2) u l o ž i l o
radě města nabýt nemovitosti a odprodat movitý majetek.
V. Zastupitelstvo města
v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
1) s c h v á l i l o
výroční zprávu o poskytování informací za rok 2016, jež je přílohou zápisu.
2) u l o ž i l o
tajemníkovi MěÚ zveřejnit výroční zprávu o poskytování informací za rok 2016 v souladu se
zákonem.
VI. Zastupitelstvo města
1) s c h v á l i l o
plán kontrolní činnosti
a)

Finanční výbor
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b)

Provést věcnou kontrolu čerpání výdajů dle schváleného rozpočtu na rok
2017 u organizační složky POCO, včetně vedení evidence majetku a
ochranných pomůcek
Provést věcnou kontrolu čerpání výdajů dle schváleného rozpočtu na rok
2017 u organizační složky SKC.

Kontrolní výbor

Provést kontrolu v příspěvkových organizacích města Nýřany (Základní
škola a Mateřská škola Nýřany a Základní umělecká škola Nýřany, okres
Plzeň – sever) se zaměřením na věcnou kontrolu čerpání nákladů dle
schváleného plánu na rok 2017, a to výběrovým způsobem.

2) u l o ž i l o
provést výše uvedené kontroly do 15. 2. 2018.
VII. Zastupitelstvo města
na základě návrhu změny ÚP města Nýřany od společnosti DIOSS NÝŘANY a.s.
1) v z a l o n a v ě d o m í
žádost s návrhem změny ÚP města Nýřany od společnosti DIOSS NÝŘANY a.s. ze dne
1. 2. 2017, jež je přílohou zápisu
2) s c h v á l i l o
posouzení návrhu změny ÚP města Nýřany žadatelem nejdříve na rok 2018, kdy bude po
čtyřech letech platnosti územní plán celkově přehodnocen.
Toto usnesení platí i ve vztahu k eventuálním dalším žádostem o změnu ÚP.
3) u l o ž i l o
starostovi města sdělit usnesení zastupitelstva žadateli do 30. 3. 2017.
VIII. 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 individuální dotace z rozpočtu města Nýřany na rok 2017, jejich účel,
výši, dobu platnosti účelu a podmínky přiznání dotace dle přílohy zápisu

b)

Smlouvu o poskytnutí účelové dotace na rok 2017 mezi Městem Nýřany a
Plzeňským krajem na dopravní obslužnost, jež je přílohou zápisu

c)

závazný vzor Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu
města Nýřany, jež je přílohou zápisu.

2) z r u š i l o
4

čj.: VM-Šil/8570/2017
usnesení zastupitelstva č. V ze dne 17. 9. 2015
3) u l o ž i l o
a)

starostovi města a vedoucí ekonomického odboru:
sepsat a podepsat veřejnoprávní smlouvy dle schváleného vzoru se žadateli
o individuální dotaci na rok 2017 do 30. 4. 2017 s tím, že dotace TJ Dioss Nýřany
z.s. bude poskytnuta ve třech splátkách, a to do 30.4., 31.7. a 30.9.2017, ostatní
dotace budou převedeny po podpisu smlouvy

b)

vedoucí ekonomického odboru:
provést kontrolu vyúčtování individuálních dotací do 31. 01. 2018

c)

tajemníkovi MěÚ:
zveřejnit veřejnoprávní smlouvy o individuální dotaci na rok 2017 v souladu se
zákonem.

Pavlína Caisová v. r.
místostarostka

Ing. Jiří Davídek v. r.
starosta
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