
USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 22.12.2015 
ZO schvaluje: 

1. ZO Neurazy schvaluje změnu v rozpočtu č. 3 dle přílohy. 
Hlasovalo: pro  13  proti 0  zdržel se 0 

2. ZO Neurazy schvaluje rozpočtový výhled na roky 2017, 2018, 2019 
Hlasovalo: pro 10  proti 2  zdržel se 1 

3. ZO Neurazy schvaluje rozpočtové provizorium na I. čtvrtletí roku 2016 s posílením výdajů o 100 000,- Kč na 
služby pro poskytnutí dotace a zahájení prací na opravě horního rybníka v Nové Vsi u Nepomuka a o 
10 000,- Kč na pokrytí nákladů spojených s vyřízením dotace na herní prvky. Ostatní výdaje, kromě 
havarijních stavů, nesmí překročit výdaje jako v I čtvrtletí roku 2015.  
Hlasovalo: pro 12  proti 0  zdržel se  1 

4. ZO Neurazy schvaluje prodej pozemku p. č. 2000/2 o výměře 8 m2 v k. ú. Neurazy   za cenu 15,- Kč za m2. 
Hlasovalo: pro  13  proti 0  zdržel se 0 

5. ZO Neurazy schvaluje záměr prodeje pozemku p. č. 121/1 v k. ú. Nová Ves u Nepomuka. 
Hlasovalo: pro 0  proti 13  zdržel se 0 
Usnesení č. 5 nebylo schváleno 

6. ZO Neurazy schvaluje záměr prodeje pozemku p. č. st. 54/1 v k. ú. Klikařov 
Hlasovalo: pro  6  proti 7  zdržel se 0 
Usnesení č. 6 nebylo schváleno 

7. ZO Neurazy schvaluje žádost SDH Nová Ves u Nepomuka o příspěvek na herní prvek pro děti ve výši 5 500,- 
Kč. Podmínkou proplacení je podpis veřejnoprávní smlouvy statutárním zástupcem a vyúčtování do 
30.12.2015. 
Hlasovalo: pro  13  proti 0  zdržel se 0 

8. ZO schvaluje žádost TJ Tatran Neurazy na finanční příspěvek ve výši 10 000,- Kč. Podmínkou proplacení je 
podpis veřejnoprávní smlouvy statutárním zástupcem a vyúčtování do 30.12.2015 
Hlasovalo: pro 12  proti   0   zdržel se  1 

9. ZO schvaluje směrnici pro poskytování finančních prostředků z rozpočtu obce  
Hlasovalo: pro 10  proti 0  zdržel se  3 

10. ZO schvaluje smlouvu o poskytnutí služeb pro dotaci z operačního programu SFŽP 
Hlasovalo: pro 13  proti   0   zdržel se  0 

11.  ZO schvaluje smlouvu o bezúplatném převodu nemovitosti od úřadu pro zastupování státu ve věcech  
majetkových a to p. č. st. 90 v k. ú. Vojovice, požární nádrž a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 
Hlasovalo: pro  13  proti    0  zdržel se   0 

 
ZO bere na vědomí 

12. ZO Neurazy bere na vědomí zprávu z rady obce za VI. čtvrtletí 
Hlasovalo: pro  13  proti 0  zdržel se  0 

13. ZO Neurazy bere na rozpočet svazku pro odpadové hospodářství okresu Plzeň – jih na rok 2016 
Hlasovalo: pro   13  proti 0  zdržel se  0 

14. ZO Neurazy bere na vědomí rozpočet Mikroregionu Nepomucko na rok 2016 
Hlasovalo: pro   13  proti 0  zdržel se  0 

15. ZO bere na vědomí vedení daru Plzeňského kraje – ovocné stromky v podrozvaze po dobu 10 let. 
Hlasovalo: pro   13  proti 0  zdržel se  0 

 
 
 
 
 
 
 
 


