
USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 21.12.2021 
 

1.ZO Neurazy bere na vědomí zprávu z rady za IV. čtvrtletí roku 2021 
               Hlasovalo: pro  11               proti  0   zdržel se  0   
 
2.ZO Neurazy schvaluje rozpočtové opatření č. 7 dle přílohy a bere na vědomí rozpočtové 
opatření č. 5 a 6.  
             Hlasovalo: pro  11       proti  0                                  zdržel se  0   
 
3.ZO schvaluje navýšení příspěvku na provoz MŠ na rok 2021 ve výši 40.000 Kč. 

Hlasovalo: pro   11   proti   0    zdržel se   0 

4.ZO Neurazy schvaluje rozpočet obce Neurazy pro rok 2022 na paragrafy. 
Hlasovalo: pro  11       proti 0                                 zdržel se  0 

5.ZO Neurazy schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) a § 99 odst. 2 zákona 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a stanovuje kompetenci rady obce 
Neurazy k provádění rozpočtových opatření v rozsahu do výše 1 000 000,- Kč, mezi 
jednotlivými zasedáními zastupitelstva obce, pokud tyto změny nevyvolávají další nároky na 
finanční prostředky obce, tedy nedojde k navýšení celkových výdajů obce. Rozpočtová 
opatření v částkách vyšších může rada obce samostatně provádět jen v případech: 

a) Přijetí a realizace účelově poskytnutých prostředků 
b) Vypořádání transferů, upřesnění výše transferů (např. po rozpisu souhrnného 

dotačního vztahu od kraje, po vypořádání dotace apod.) 
c) Výdaje k odvrácení škod, prevenci havárií, řešení živelných pohrom, výdaje ve stavu 

nouze. 
d) Úhrady pokut, penále, daní a daňových doměrků a odvodů 
e) Výdaje, u kterých by prodlení způsobilo škodu a výdaje, které nezávisí na vůli obce 

(např. vyúčtování energií).  
Rada obce je povinna informovat zastupitelstvo obce o každém rozpočtovém opatření   
provedeném v kompetenci rady obce, a to na nejbližším zasedání zastupitelstva obce, 
následujícím po schválení rozpočtového opatření radou obce. 

Hlasovalo: pro  11   proti 0  zdržel se  0 

6.ZO Neurazy schvaluje střednědobý rozpočtový výhled obce na roky 2022 až 2024  
Hlasovalo: pro  11   proti    0                         zdržel se   0 

7.ZO Neurazy schvaluje prodej  parcely č. 911/50 v k.ú. Radochovy o výměře 285 m2 , která 
je nové vytvořená z par.č. 911/5 v k.ú. Radochovy  za cenu 28.500,- Kč. 

Hlasovalo: pro  11                proti  0                              zdržel se  0 

8.ZO Neurazy schvaluje směnu  pozemku p.č  124/28 o výměře 136 m2 v k.ú. Neurazy, který 
je nově vytvořen z pozemku č. 124/25 v k.ú. Neurazy za pozemek p.č. 131/5 o výměře 147 m2 
v k.ú. Neurazy  bez finančního vyrovnání. 

Hlasovalo: pro  11            proti   0                             zdržel se  0  

 
 
 
 



9.ZO Neurazy: 
   a) bere na vědomí: - návrh na vydání Územního plánu Neurazy 
                  - vyhodnocení připomínek jak je uvedeno v odůvodnění Územního plánu Neurazy 
   b) Ověřuje v souladu s § 54 odst. 2 stavebního zákona, že návrh Územního plánu Neurazy 
není v rozporu s Politikou územního rozvoje ČR, Zásadami územního rozvoje Plzeňského 
kraje v aktuální podobě, se stanovisky dotčených orgánů a stanoviskem Krajského úřadu 
Plzeňského kraje 
    c) Rozhoduje o námitkách podaných k návrhu Územního plánu Neurazy v souladu 
s návrhem rozhodnutí o námitkách jak je uvedeno v odůvodnění Územního plánu Neurazy 
    d) Vydává: Územní plán Neurazy formou opatření obecné povahy č. 1/2021 

Hlasovalo: pro  11       proti 0                                 zdržel se  0 

10.ZO Neurazy schvaluje OZV obce Neurazy č. 1/2021 o místním poplatku za obecní systém 
odpadového hospodářství. 

Hlasovalo: pro  11       proti  0                                zdržel se  0 

11.ZO Neurazy schvaluje přijetí finanční dotace z MZE na zmírnění dopadů kůrovcové 
kalamity r. 2020 do rozpočtu obce Neurazy ve výši   1.284.162,- Kč 

Hlasovalo: pro  11       proti    0                              zdržel se  0 

12.ZO Neurazy schvaluje přijetí finanční dotace ze státního rozpočtu – kompenzační bonus                  
do rozpočtu obce Neurazy ve výši  7.574,92 Kč 

Hlasovalo: pro  11       proti 0                                 zdržel se  0 

13.ZO Neurazy schvaluje přijetí finanční dotace z PK – oprava budovy č.p. 41 v k.ú. 
Radochovy do rozpočtu obce Neurazy ve výši 250.000,- Kč 

Hlasovalo: pro  11       proti  0                                zdržel se  0 

14.ZO Neurazy schvaluje přijetí finanční dotace z PK – oprava havarijního stavu č.p. 52 
v k.ú. Vojovice  do rozpočtu obce Neurazy ve výši  250.000,- Kč 

Hlasovalo: pro  11       proti 0                                 zdržel se  0 

15.ZO Neurazy schvaluje přijetí finanční dotace z PK – oprava pomníku Partoltice do 
rozpočtu obce Neurazy ve výši 20.000,- Kč 

Hlasovalo: pro  11       proti   0                               zdržel se  0 

16.ZO Neurazy schvaluje  podání žádosti o dotaci na „rekonstrukci lesní cesty“ z Programu 
rozvoje venkova na období 2014-2020, 13. kolo, operace 43.2 Lesnická infrastruktura - SZIF.  

Hlasovalo: pro   11       proti  0                                zdržel se   0 

17.ZO Neurazy schvaluje udělení čestného občanství panu Františku Frölichovi 
             Hlasovalo: pro   11       proti   0                               zdržel se  0 
 
18.ZO Neurazy bere na vědomí návrh rozpočtu na rok 2022 a návrh rozpočtového výhledu na 
roky 2022-2024 Mikroregionu Nepomucko. 

Hlasovalo: pro   11       proti   0                               zdržel se  0 

19.ZO Neurazy schvaluje podíl na projektu „Podpora domácího kompostování Mikroregionu 
Nepomucko na základě Smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu obce ze 
dne 25.6.2021 ve výši 80.162,- Kč -  

Hlasovalo: pro    11       proti     0                             zdržel se  0 



20.ZO Neurazy schvaluje kalkulaci vodného a stočného na rok 2022 ve výši 0,- Kč. 
Hlasovalo: pro    11       proti     0                             zdržel se  0 

21.ZO Neurazy schvaluje smlouvu s Pošumavskou odpadovou, s.r.o. na svoz a likvidaci 
odpadů.                Hlasovalo: pro   11       proti   0                                 zdržel se  0 
 
22.ZO Neurazy schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o zajištění zpětného odběru a recyklaci 
odpadů z obalů s firmou EKO-KOM, a.s. 

Hlasovalo: pro   11       proti     0                             zdržel se  0 

 


