
USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 22.6.2017 
ZO schvaluje: 

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

2. ZO schvaluje přijetí paní Libuše Vracovské na místo účetní obce Neurazy. Paní Libuše 
Vracovská se přihlásila jako jediný zájemce o toto místo. 
Hlasovalo: pro 13  proti 0   zdržel se 0 

3. ZO Neurazy schvaluje sdělení nájemci Martinské hospody, že obec na výpovědi z nájemní 
smlouvy trvá. Nájemce pro uplatnění námitky na výpověď nevyužil lhůtu 30 dnů pro podání 
námitky na výpověď dle bodu 8.6. smlouvy. Výpověď byla řádně odůvodněna dle bodu 8.5. 
smlouvy o nájmu. Pouze došlo k prodloužení lhůty ukončení nájmu na 31.7.2017..  
Hlasovalo: pro 12  proti 0   zdržel se 1 

4. ZO Neurazy schvaluje záměr na prodej části pozemku p. č. 1370/6 v k. ú. Vojovice. 
Hlasovalo: pro 10  proti 0   zdržel se 3              
 

5. ZO Neurazy schvaluje záměr na směnu pozemků p. č. 2/6 o výměře 472 m2 a p. č. 1375/2 o 
výměře 1 096 m2 v k. ú. Radochovy, za pozemky p. č. 1232/7 o výměře 573 m2, 1232/6 o 
výměře 518 m2, 1232/2 o výměře 58 m2 v k. ú Radochovy a pozemek p. č. 413/2 o výměře 
505 m2 v k. ú. Partoltice.. 
Hlasovalo: pro 12  proti 0   zdržel se 1 

6. ZO Neurazy schvaluje přijetí finančních dotací od AOPK ve výši 27 000,- Kč na sekání travin 
ve VKP Radochovy, dále 350 000,- Kč na opravu chodníků v Nové Vsi u Nepomuka, 
33 040,- Kč na zdravotní ořez stromů v obci Soběsuky a Neurazy a 70 000,- Kč na pořízení 
měřičů rychlosti do obce Neurazy na silnici II/187 od PK. Finanční dotaci od MMR ve výši 
207 684,- Kč na pořízení herních prvků do obcí Partoltice a Soběsuky. 
Hlasovalo: pro 13  proti 0   zdržel se 0 

7. ZO Neurazy schvaluje bezúplatný převod pozemků od Úřadu pro zastupování státu ve věcech 
majetkových p. č. 1423 a p. č. 1370/5 v k. ú. Vojovice. 
Hlasovalo: pro 13  proti 0   zdržel se 0 

8. ZO Neurazy schvaluje poskytnout finanční příspěvek ve výši 5 000,- Kč TJ Tatranu Neurazy 
k pořádání oslav 60 výročí založení TJ. 
Hlasovalo: pro 13  proti 0   zdržel se 0 

9. ZO Neurazy neschvaluje poskytnutí finanční dotace na provoz „Linky bezpečí“ ve výši 
5 000,- Kč. Požaduje tento bod znovu projednat na příští schůzi ZO.  
Hlasovalo: pro 13  proti 0   zdržel se 0 

10. ZO Neurazy schvaluje provedení stavby skladových prostor k hasičské zbrojnici v obci 
Vojovice mimo zastavěné území obce. 
Hlasovalo: pro 13  proti 0   zdržel se 0 

11. ZO schvaluje přijetí opatření k problematice chodníku v obci Soběsuky a prověří oprávněnost 
požadavku na odstranění stavby chodníku. 
 Hlasovalo: pro 13  proti 0   zdržel se 0 



12. ZO schvaluje odkoupení části pozemku p. č. 1/1 v k. ú. Vojovice od Úřadu pro zastupování 
státu ve věcech majetkových. Na tomto pozemku tehdejší JZD vybudovalo septik pro čp. 52  
Hlasovalo: pro 12  proti 0   zdržel se 1  

13. ZO schvaluje záměr na pronájem Martinské hospody č.p. 20 na pozemku 57/1 v k. ú. Neurazy 
Hlasovalo: pro 13  proti 0   zdržel se 0 
 

14. ZO schvaluje prodloužit lhůtu pro podání přihlášek na pronájem Martinské hospody do 
25.7.2017 
Hlasovalo: pro 13  proti 0   zdržel se 0 

 

ZO bere na vědomí 

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

16. ZO Neurazy bere na vědomí závěrečný účet DSO Mikroregionu Nepomucko a zprávu o 
výsledku přezkoumání hospodaření Mikroregionu Nepomucko za rok 2016. 
Hlasovalo: pro 13  proti 0   zdržel se 0 

17. ZO Neurazy bere na vědomí závěrečný účet Svazku obcí okresu Plzeň - jih pro odpadové 
hospodářství, závěrečný účet a zprávu o přezkoumání hospodaření za rok 2016, návrh 
rozpočtu a rozpočtové opatření. 
Hlasovalo: pro 13  proti 0   zdržel se 0 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 


