
Usnesení zastupitelstva obce Neurazy ze dne 25.6.2015

1. ZO schvaluje zprávu z rady obce za II. Čtvrtletí roku 2015
Hlasovalo pro: 12 proti: 0 zdržel se: 0

2. ZO schvaluje volbu předsedy finančního výboru, zvolen p. Ing. Milan Kotlan a členem 
p. Ing. Jan Zahradník

Hlasovalo pro: 10 proti: 0 zdržel se: 2   

3. ZO schvaluje příjem finanční dotace od Plzeňského kraje ve výši 260 000,-  Kč na 
opravu omítky bývalé školy v části obce Partoltice

Hlasovalo pro:12 proti: 0 zdržel se: 0

4. ZO schvaluje příjem finanční dotace od Plzeňského kraje ve výši 11 000,- Kč na 
opravu pomníku v části obce Radochovy

Hlasovalo pro: 12 proti: 0 zdržel se: 0

5. ZO schvaluje příjem finanční dotace od AOPK ve výši 24 000,- Kč na vysekání travin 
a odstranění náletových dřevin v krajinném prvku v k. ú. Radochovy

Hlasovalo pro: 9 proti: 0 zdržel se: 3
                                                                                                               
6. ZO schvaluje prodej části pozemku p. č. 89/3 o výměře 69 m2 v k. ú. Nová ves u 

Nepomuka pro p. Václava Jiránka za cenu 15,- Kč/m2
Hlasovalo pro: 12 proti: 0 zdržel se: 0

7. ZO schvaluje žádost obce Klášter o finanční příspěvek na sochu Panny Marie 
Zelenohorské ve výši 21 000,- Kč.

Hlasovalo pro: 6 proti: 0 zdržel se: 6 
   Usnesení č. 7 nebylo schváleno.

8. ZO neschvaluje žádost Sportovního klubu Radochovy o finanční příspěvek na 
spotřebu elektřiny

Hlasovalo pro: 6 proti: 5                                    zdržel se:1 
   Usnesení č. 8 nebylo schváleno

9. ZO schvaluje žádost o finanční dotaci společnosti Storgé, o.s. ve výši 5 000,- Kč na 
dobudování a provoz psího útulku v Borovně.

Hlasovalo pro: 11 proti: 0       zdržel se: 1 

10. ZO schvaluje žádost organizace Pionýr, z.s. o finanční dotaci ve výši 6 000,- Kč na 
besedu a sportovní činnost.

Hlasovalo pro: 11 proti: 0 zdržel se: 1 

11. ZO schvaluje žádost Plzeňského kraje o finanční dotaci na dopravní obslužnost ve výši 
53 820,-  Kč.

Hlasovalo pro: 12 proti: 0 zdržel se: 0



12. ZO schvaluje smlouvu s Plzeňským krajem na zajištění dopravní obslužnosti a 
pověřuje starostu podpisem smlouvy

Hlasovalo pro: 12 proti: 0 zdržel se: 0

13. ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 1 dle přílohy
Hlasovalo pro: 12 proti: 0 zdržel se: 0

14. ZO schvaluje záměr na prodej části pozemku p. č. 1999/3 v k. ú. Neurazy. 
Hlasovalo pro: 3               proti: 5 zdržel se: 4
     Usnesení č. 14 nebylo schváleno

15. ZO schvaluje oplocení pozemku p. č. 130/3 v k. ú. Klikařov a souhlasí také se stavbou 
rodinného domu na této parcele.

Hlasovalo pro: 12 proti: 0 zdržel se: 0

16. ZO schvaluje návrh na herní prvky v Radochovech pro rok 2016. Podmiňuje to 
dohodou s rodiči, obcí a občany a výběrem vhodných herních prvků.

Hlasovalo pro: 11 proti: 0 zdržel se: 1 

17. ZO schvaluje písemnou výtku nájemci Martinské hospody čp. 20 na jeho chování a 
požívání alkoholu. V případě nezjednání nápravy do 2 měsíců bude nájemci dána 
výpověď dle uzavřené smlouvy.

Hlasovalo pro: 12 proti: 0 zdržel se: 0

ZO bere na vědomí
18. ZO bere na vědomí závěrečný účet DSO Mikroregionu Nepomucko za rok 2014
Hlasovalo pro: 12 proti: 0 zdržel se: 0

19. ZO bere na vědomí zprávu o výsledku hospodaření DSO Mikroregionu Nepomucko
Hlasovalo pro: 12 proti: 0 zdržel se: 0




