
USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 26.3.2015
ZO schvaluje:

1 ZO Neurazy schvaluje zprávu z rady obce za I. čtvrtletí roku 2015
Hlasovalo: pro 14 proti 0 zdržel se 0

2 ZO Neurazy schvaluje účetní závěrku obce za rok 2014 a pověřuje starostu obce Neurazy, aby 
sepsal o úkonu schválení účetní závěrky protokol.
Hlasovalo: pro 14 proti 0 zdržel se 0

3 ZO Neurazy schvaluje závěrečný účet za rok 2014 obce Neurazy bez výhrad
Hlasovalo: pro 14 proti 0 zdržel se 0

4 ZO Neurazy schvaluje smlouvu s auditorskou firmou MAKO účetní servis s.r.o. na rok 2015
Hlasovalo: pro 8 proti  5              zdržel se: 1 

5 ZO Neurazy schvaluje rozpočet obce Neurazy pro rok 2015
Hlasovalo: pro 9 proti 5 zdržel se  0

6 ZO Neurazy schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona 128/2000 Sb., o obcích, 
v platném znění, stanovuje kompetenci starosty obce Neurazy k provádění jednotlivých 
rozpočtových opatření v rozsahu do výše 1 000 000,- Kč, pokud tyto změny nevyvolávají další 
nároky na finanční prostředky obce, tedy nedojde k navýšení celkových výdajů obce. 
Rozpočtová opatření v částkách vyšších může starosta obce samostatně provádět jen 
v případech:
a) Rozpočtového opatření účelově přidělených prostředků z jiných rozpočtů
b) Kdy zapojení výdaje vyžaduje nutný výdaj na zajištění chodu obce, v případě havárií 

nebo stavu nouze, výdaj k odvrácení možných škod, dále když včasné provedení úhrady 
je vázáno penalizací a dopady penalizací mohou výrazně překročit případná rizika 
z neoprávněné úhrady.

c) Úhrady pokut, penále z rozhodnutí nadřízených orgánů a dohledů a další nutné výdaje, 
kdy schválení rozpočtového opatření je nezbytné a má jen formální charakter, protože 
výdaj musí být realizován.
Starosta obce je povinen informovat zastupitelstvo obce o každém rozpočtovém opatření 
provedeném v kompetenci starosty, a to na nejbližším zasedání zastupitelstva obce, 
následujícím po schválení rozpočtového opatření starostou, včetně stručného zdůvodnění

Hlasovalo: pro 9 proti 3  zdržel se: 2 

7 ZO Neurazy schvaluje rozdělení hospodářského výsledku příspěvkové organizace MŠ 
Neurazy za rok 2014 do rezervního fondu 50 537,46,- Kč a do fondu odměn 8 000,- Kč
Hlasovalo: pro 14 proti   0 zdržel se 0

8 ZO Neurazy schvaluje výroční zprávu dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 
informacím ve znění pozdějších předpisů za rok 2014
Hlasovalo: pro 14 proti 0 zdržel se  0

9 ZO Neurazy schvaluje OZV č. 1/2015 – O stanovení systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a ruší vyhlášku č. 3/2014.
Hlasovalo: pro 14 proti 0 zdržel se  0

10 ZO Neurazy schvaluje OZV č. 2/2015 – kterou se stanoví systém komunitního kompostování 
a způsob využití zeleného kompostu k údržbě a obnově veřejné zeleně na území obce
Hlasovalo: pro 11 proti  2               zdržel se  1  

11 ZO schvaluje směnu pozemků v k. ú. Nová Ves u Nepomuka p. č. 119/6 o výměře 2001 m2 za 
pozemek p. č. 144/1 o výměře 2 557 m2
Hlasovalo: pro 13 proti 0 zdržel se  1 



12 ZO Neurazy schvaluje záměr prodeje pozemku p. č. 1261/8 a části pozemku p. č. 1261/4
v k. ú. Soběsuky
Část pozemku p. č. 1261/4 je nutné nejprve geodeticky zaměřit
Hlasovalo: pro 12 proti 0 zdržel se 2 

13 ZO Neurazy neschvaluje záměr prodeje části pozemku p. č. 1261/4 v k. ú. Soběsuky. Záměr 
lze odsouhlasit pouze po geodetickém zaměření.
Hlasovalo: pro 8 proti 0 zdržel se  6

14 ZO Neurazy schvaluje záměr prodeje části pozemku p. č. 89/3 v k. ú. Nová Ves u Nepomuka 
o výměře 69 m2
Hlasovalo: pro 13 proti 0 zdržel se  1

15 ZO neschvaluje záměr prodeje části pozemku p. č. 1874/61 v k. ú. Neurazy a požaduje 
s žadatelem svolat schůzku na přesné určení záměru.
Hlasovalo: pro 14 proti 0 zdržel se 0

16 ZO schvaluje zrušení bodu č. 10 z minulé schůze ZO
Hlasovalo: pro 13 proti 1                zdržel se  0

17 ZO Neurazy schvaluje žádosti SDH Neurazy, Klikařov, Nová Ves u Nepomuka, Radochovy, 
Partoltice, Soběsuky a Vojovice takto: 
SDH Neurazy   5 000,- Kč na nákup pohonných hmot, nd a zajištění oslavy 120 výročí 
založení sboru
SDH Klikařov   5 000,- Kč na nákup pohonných hmot a nd na opravu stříkačky PS 12
SDH Nová Ves u Nepomuka 5 000,- Kč na nákup pohonných hmot a nd na požární stříkačku 
PS 12
SDH Radochovy 10 000,- Kč na zajištění hasičského cvičení k výročí sboru a 5 000,- Kč na 
zajištění soutěže mladých hasičů „Radochovské toulání“ a nákup pohonných hmot
SDH Partoltice 7 000,- Kč na nákup hadic „B“ a nákup pohonných hmot
SDH Soběsuky 10 000,- Kč na zajištění okrskového cvičení, nákup pohonných hmot a 
doplnění hasičské výstroje.
SDH Vojovice 5 000,- Kč na nákup pohonných hmot, nd na stříkačku PS 12 a hasičského 
materiálu 
ZŠ Žinkovy na oslavy k 70 výročí 10 000,- Kč 
Hlasovalo: pro 14 proti 0 zdržel se  0

18 ZO Pověřuje starostu obce zveřejňováním usnesení rady obce
Hlasovalo: pro 12 proti 2           zdržel se 0

19 ZO schvaluje přepracování projektu víceúčelové budovy v Neurazech tak, aby maximální 
cena díla nepřesáhla 10 000 000,- Kč 
Hlasovalo: pro 5 proti 7 zdržel se   2 
Usnesení č. 19 nebylo schváleno.

ZO bere na vědomí

20 ZO Neurazy bere na vědomí zprávu auditora o hospodaření obce za rok 2014.
Hlasovalo: pro 13 proti 0 zdržel se  1 

21 ZO Neurazy bere na vědomí inventarizační zprávu za rok 2014.
Hlasovalo: pro 14 proti 0 zdržel se 0

22 ZO Neurazy bere na vědomí závěrečný účet MŠ Neurazy okres Plzeň jih, příspěvkové 
organizace za rok 2014.
Hlasovalo: pro 14 proti 0 zdržel se 0



23 ZO Neurazy bere na vědomí závěrečný účet svazku obcí okresu Plzeň jih pro odpadové 
hospodářství za rok 2014
Hlasovalo: pro 14 proti 0 zdržel se 0

24 ZO Neurazy bere na vědomí zprávu o výsledcích přezkoumání hospodaření svazku obcí 
okresu Plzeň – jih pro odpadové hospodářství za rok 2014
Hlasovalo: pro 14 proti 0 zdržel se  0

25 ZO Neurazy bere na vědomí návrh rozpočtu Svazku obcí okresu Plzeň jih pro odpadové 
hospodářství na rok 2015 a rozpočtový výhled na rok 2015 až 2018.
Hlasovalo: pro 14 proti 0 zdržel se  0




