
USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 23.3.2017 
 
ZO schvaluje: 
1. ZO Neurazy schvaluje účetní závěrku obce za rok 2016 a pověřuje starostu obce Neurazy, aby 
sepsal o úkonu schválení účetní závěrky protokol. 

Hlasovalo: pro 13   proti 0   zdržel se 0 

4. ZO Neurazy schvaluje závěrečný účet za rok 2016 obce Neurazy bez výhrad 
       Hlasovalo: pro 13   proti 0   zdržel se 0 

5. ZO Neurazy schvaluje rozpočet obce Neurazy pro rok 2017 na paragrafy. 
       Hlasovalo: pro 13   proti 0   zdržel se 0 

4. 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: 

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

vztahu od kraje, po vypořádání dotace apod.) 
n) Výdaje k odvrácení škod, prevenci havárií, řešení živelných pohrom, výdaje ve stavu nouze. 
o) Úhrady pokut, penále, daní a daňových doměrků a odvodů 
p) 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 13              proti 0   zdržel se 0 

19. ZO Neurazy schvaluje podpořit sportovní aktivity žen, popř. i mužů ve cvičení JÓGY regionu 
Neurazka a proplatit kurzy cvičení. 

        Hlasovalo: pro 13   proti 0   zdržel se 0 

20. ZO Neurazy schvaluje výroční zprávu dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 
informacím ve znění pozdějších předpisů za rok 2016 
Hlasovalo: pro 13   proti 0   zdržel se 0 

21. ZO Neurazy schvaluje prodej pozemku p. č. 124/26 o výměře 18 m2 v k. ú. Neurazy, parcela je 
oddělená z pozemku p. č. 124/25. Cena pozemku je odvozena z nákupní ceny od společnosti 
Lubská zemědělská cena za m2 je 52,22,- Kč, cena celkem činí 940,- Kč 
Hlasovalo: pro 12   proti 0      zdržel se 1 

22. ZO Neurazy schvaluje vyplacení mimořádné odměny ve výši 10 000,- Kč paní Kotlanové k jejímu 
životnímu jubileu a za dlouholetou bezchybnou práci jako účetní obce. Výplata odměny bude 
provedená v srpnu 2017 
Hlasovalo: pro 13   proti 0   zdržel se 0 

23. ZO schvaluje zvolení pana Ing. Luboše Svobodu za předsedu finanční komise 
Hlasovalo: pro 12  proti 0   zdržel se 1 

24. ZO Neurazy schvaluje, podle doporučení usnesení rady obce, žádosti o finanční dotaci obce pro 
SDH Neurazy, Klikařov, Nová Ves u Nepomuka, Radochovy, Partoltice, Soběsuky, Vojovice, 
Pionýr, z.s.  
takto:  



SDH Neurazy 5 000,- Kč na nákup pohonných hmot, náhradní díly na PS 12 
Opravu vozidla přesuneme do období provedení STK vozidla. 
SDH Klikařov   5 000,- Kč na nákup pohonných hmot a na údržbu a obnovu výstroje a výzbroje 
SDH Nová Ves u Nepomuka 5 000,- Kč na nákup pohonných hmot, údržbu a vybavení. 
SDH Radochovy 5 000,- Kč na nákup vybavení SDH a nd na PS 12 a 10 000,- Kč na zajištění 
soutěží mladých hasičů v soutěži „Plamen“ a na podporu činnosti mladých hasičů a dalších soutěží 
SDH Partoltice 5 000,- Kč na nákup hadic, nd, a nákup pohonných hmot a maziv 
SDH Soběsuky 5 000,- Kč na nákup vybavení pro členy SDH. 
SDH Vojovice 5 000,- Kč na nákup PHM, hadice „B“ a nářadí  
Pionýr, z.s. – Pionýrská skupina Nepomuk 3 000,- Kč na podporu činnosti pořádání akcí pro děti 
ve skupině 
TJ Tatran Neurazy letos o dotaci nepožádal.   
Obec i v tomto směru požádá Plzeňský kraj o dotaci na vybavení spolků a schvaluje 30% 
spoluúčast na spolufinancování dotačních titulů od Plzeňského kraje. 
Hlasovalo: pro 13   proti 0   zdržel se 0 

25. ZO schvaluje na doporučení rady obce poskytnutí příspěvku pro spolek Storgé, z.s., které 
provozuje víceúčelové zařízení pro opuštěné psy ve výši 5 000,- Kč 
Hlasovalo: pro 13   proti 0   zdržel se 0 

26. ZO schvaluje žádost Plzeňského kraje o finanční příspěvek na dopravní obslužnost a zároveň 
podepsání smlouvy na poskytnutí finančního příspěvku ve výši 53 820,- Kč 
Hlasovalo: pro 13   proti 0   zdržel se 0 

27. ZO schvaluje záměr na prodej části pozemku p. č. 2/6 v k. ú. Radochovy, pouze pod plánovanou 
stavbu skladu krmiv. Část pozemku je nutné nejprve zaměřit na náklady žadatele a posléze 
projednat nový záměr prodeje 
Hlasovalo: pro 12   proti 0    zdržel se 1 

28. ZO schvaluje podání výpovědi nájemci Martinské hospody ze strany pronajímatele z nájemní 
smlouvy ke dni 31.3.2017 a následně zahájit kroky na nové výběrové řízení. Výběr nového 
nájemce si vyhrazuje ZO na veřejné schůzi ZO. Žádosti na pronájem budou přijímány do 15. 
června 2017 
Hlasovalo: pro 11   proti 0   zdržel se 2 

 

ZO bere na vědomí 

29. ZO Neurazy bere na vědomí zprávu auditora o hospodaření obce za rok 2016. 
Hlasovalo: pro 13   proti 0   zdržel se 0 

30. ZO Neurazy bere na vědomí inventarizační zprávu za rok 2016. 
Hlasovalo: pro 13   proti 0   zdržel se 0 

31. ZO Neurazy bere na vědomí závěrečný účet MŠ Neurazy okres Plzeň jih, příspěvkové organizace 
za rok 2016 
Hlasovalo: pro 12   proti 0   zdržel se 1 

32. ZO Neurazy bere na vědomí zprávu z rady obce za I. čtvrtletí roku 2017                                  
Hlasovalo: pro 13   proti 0    zdržel se 0 

 

 


