
 USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 20.9.2018 
 
ZO schvaluje: 

1. ZO Neurazy schvaluje rozpočtové opatření č. 2 dle přílohy 
Hlasovalo: pro  15  proti  0   zdržel se  0 
 

2. ZO schvaluje směnu pozemků v k. ú. Partoltice a to pozemek p. č 1161/3 za pozemek p. č. 
938/2 oba o výměře 148 m2 – bez finančního vyrovnání 
Hlasovalo: pro  15  proti  0   zdržel se  0 
 

3. ZO Neurazy schvaluje dotace od Plzeňského kraje a zapojení do rozpočtu obce 
lasovalo: pro 15  proti   0   zdržel se  0 
 

4. ZO Neurazy schvaluje zvýšení poplatků obce do Mikroregionu Nepomucko z 30,- Kč na 60,- 
Kč na obyvatele 
Hlasovalo: pro  15  proti 0  zdržel se   0 
 

5. ZO Neurazy schvaluje pronájem Martinské hospody. Nájemné zůstává ve stejné výši 1 500,- 
Kč za měsíc. 
Hlasovalo: pro   15  proti    0  zdržel se   0 
 

6. ZO Neurazy schvaluje možnost pronájmu bytu 2 + 1 u Martinské hospody. 
Hlasovalo: pro   15  proti 0  zdržel se    0 
 

7. ZO Neurazy schvaluje záměr na prodej části pozemků v k. ú. Soběsuky p. č. 1261/7 a 1283/4 
dle geometrického plánu č. 181-3/2018 
Hlasovalo: pro    15  proti 0  zdržel se  0 
 

8. ZO schvaluje prodej pozemku p. č. st. 102 o výměře 37 m2 v k. ú. Soběsuky za 35,- Kč/m2 
Hlasovalo: pro    15  proti 0  zdržel se   0 
 

9. ZO Neurazy schvaluje záměr na směnu pozemků dle žádosti. Partoltický svěřenecký fond  
Hlasovalo: pro    0  proti 15  zdržel se   0 
 

10. ZO schvaluje rozhodnutí rady obce nevstupovat do dražby na pozemek 1/1 v k. ú. Vojovice 
Hlasovalo: pro  14  proti 0  zdržel se   1 
 

11. ZO schvaluje snížení nájmu Martinské hospody za měsíc září 2018 o 1 000,- Kč z důvodu 
investic do vymalování kuchyně. 
Hlasovalo: pro  15  proti 0  zdržel se   0 
 

12. ZO schvaluje poslat dopisy Via Aveně a Šumavský Angus ohledně neodstraňování odpadů 
ponechaných na pastvinách. 
Hlasovalo: pro   15  proti  0  zdržel se   0 
 

13. ZO schvaluje provést prověření možnosti pronájmu pozemků v k. ú. Partoltice, o které žádá 
PSF. 
Hlasovalo: pro   15  proti   0  zdržel se   0 



 
ZO bere na vědomí 

14. ZO Neurazy bere na vědomí zprávu z rady za III. čtvrtletí roku 2018 
Hlasovalo: pro   15  proti 0  zdržel se   0 
 

15. ZO Neurazy bere na vědomí zprávu z letního kina 
Hlasovalo: pro   15  proti 0  zdržel se   0 
 
 

 


