
USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 23.6.2016 
ZO schvaluje: 

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

2. ZO schvaluje přijetí dotace na opravu kapliček v obcích Vojovice a Radochovy ve výši 250 000,- Kč 
Hlasovalo: pro 13  proti 0   zdržel se 0 

3. ZO Neurazy schvaluje poskytnout finanční příspěvek Římskokatolické farnosti arciděkanství 
Nepomuk na opravu střechy kostela sv. Martina v Neurazech o jeho výší se rozhodne na mimořádné 
neveřejné pracovní schůzi zastupitelstva 18.7.2016 od 18,00 v zasedací místnosti OÚ v Neurazech.  
Hlasovalo: pro 11  proti 2   zdržel se 0 

4. ZO Neurazy schvaluje prodej pozemku p. č. st. 54/1 o výměře 1 369 m2 v k. ú. Klikařov pro 
společnost ZETEN spol. s r.o.  za 35,- Kč / m2 
Hlasovalo: pro 12  proti 0  zdržel se 1 

5. ZO Neurazy schvaluje záměr na prodej části pozemku p. č. 1874/35 v k. ú. Neurazy o výměře 64 m2 
Hlasovalo: pro 13  proti 0   zdržel se 0 

6. ZO Neurazy schvaluje záměr na prodej pozemku p. č. st. 61 o výměře 253 m2  v k. ú. Klikařov, pod 
bývalou hospodou. 
Hlasovalo: pro 11  proti 0    zdržel se 2 

7. ZO Neurazy schvaluje záměr na prodej pozemků v k. ú. Vojovice a Nová Ves u Nepomuka dle 
seznamu o výměře 131 873 m2. 
Hlasovalo: pro 0  proti  13  zdržel se 0 
Usnesení č 7. nebylo schváleno. 

8. ZO Neurazy schvaluje záměr na prodej pozemků p. č. 2086 a p. č. 2087 v k. ú. Neurazy o výměře 6 
m2 
Hlasovalo: pro 9  proti 0  zdržel se  4 

9. ZO Neurazy schvaluje nákup herních prvků pro MŠ Neurazy a obec Radochovy dle výběru 
zastupitelů a schvaluje starostovi podepsání kupní smlouvy ve výši 264 131,- Kč včetně DPH. 
Hlasovalo: pro 12  proti 0   zdržel se 1 

10. ZO Neurazy schvaluje Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě s městem Nepomuk na projednávání 
přestupků. 
Hlasovalo: pro  13  proti 0   zdržel se 0 

 
ZO bere na vědomí 

11. ZO Neurazy bere na vědomí zprávu z rady za II. čtvrtletí roku 2016 
Hlasovalo: pro 13  proti 0   zdržel se 0 

12. ZO Neurazy bere na vědomí závěrečný účet DSO Mikroregionu Nepomucko a zprávu o výsledku 
přezkoumání hospodaření Mikroregionu Nepomucko za rok 2015. 
Hlasovalo: pro 13  proti 0   zdržel se 0 

13. ZO Neurazy bere na vědomí závěrečný účet Svazku obcí okresu Plzeň jih pro odpadové 
hospodářství, závěrečný účet a zprávu o přezkoumání hospodaření za rok 2015 
Hlasovalo: pro  13  proti 0   zdržel se 0 

 
 
 
 
 
 
 


