
 
 
USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 21.6.2018 
ZO schvaluje: 

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

2. ZO schvaluje prodej části pozemku p. č. 1066/5 o výměře 27 m2  a p. č. 1066/6 o výměře 16 
m2  v k. ú. Nová Ves u Nepomuka za cenu 15,- Kč/m2   
Hlasovalo: pro  13  proti 0  zdržel se  0 

3. ZO Neurazy schvaluje prodej nově vytvořené st. parcely č. 75 o výměře 1 m2 v k. ú. Klikařov 
za cenu 15,- Kč/m2   
Hlasovalo: pro   13  proti 0  zdržel se  0 

4. ZO Neurazy schvaluje prodej pozemku p. č. 1370/8 o výměře 190 m2 v k. ú. Vojovice, 
odděleného od pozemku p. č. 1370/6. za cenu 15,- Kč/m2   
Hlasovalo: pro  13  proti 0  zdržel se  0 

5. ZO Neurazy schvaluje směnu pozemků v k. ú. Nová Ves u Nepomuka mezi obcí Neurazy a 
manžely XXXX a to poz. p. č. 1060/3 o výměře 180 m2 za pozemek p. č. 1079 o výměře 127 
m2 oddělený z pozemků p. č. st. 52 a poz. p. č. 1070. Bez finančního vyrovnání 
Hlasovalo: pro  11  proti 0  zdržel se  2  

6. ZO Neurazy schvaluje přijetí finančních dotací od Plzeňského kraje a pověřuje starostu 
podpisem smluv na poskytnutí dotací. 

6) 31 581,- Kč na zdravotní ořez stromů v obci Neurazy, Klikařov a Partoltice 
7) 150 000,- Kč na opravu místního rozhlasu 
8) 250 000,- Kč na pořízení územního plánu 
9) 60 000,- Kč na osazení měřičů rychlosti v obci Soběsuky 
10) 250 000,- Kč na odstranění havarijních stavů v obci 

Hlasovalo: pro  13  proti 0  zdržel se  0 
7. ZO Neurazy schvaluje záměr na pronájem Martinské hospody čp 20 v Neurazech a schvaluje 

podání inzerátů na hledání nového nájemce. ZO si vyhrazuje výběr vhodného nájemce. 
Hlasovalo: pro   13  proti 0  zdržel se  0 

8. ZO Neurazy schvaluje záměr na směnu pozemků dle žádosti. Partoltický svěřenecký fond  
Hlasovalo: pro  0  proti 13  zdržel se  0 
Bod usnesení č. 8 nebyl schválen 

9. ZO Neurazy schvaluje záměr na prodej části pozemku p. č. 1356/1 v k. ú. Radochovy. 
V případě schválení záměru na prodej, je nutné pozemek nechat zaměřit.  
Hlasovalo: pro  13  proti 0  zdržel se  0 

10. ZO Neurazy schvaluje počet členů ZO na období 2018 až 2022 na 15 členů   
Hlasovalo: pro  13  proti 0  zdržel se  0 

11. ZO schvaluje velitele JPO V Neurazy pana Jana Hořiceho. 
Hlasovalo: pro   13  proti 0  zdržel se  0 

12. ZO schvaluje zrušení JPO V stanovených v jednotlivých částech obce: Klikařov Neurazy, 
Nová ves u Nepomuka, Partoltice, Radochovy, Soběsuky a Vojovice. 
 Hlasovalo: pro  13  proti 0  zdržel se  0 

13. ZO schvaluje podání žádosti o dotaci na jednotku JPO V  
Hlasovalo: pro  13  proti 0  zdržel se  0 



14. ZO schvaluje odhadní cenu nemovitosti čp 14 a pozemku p. č. st. 63, pozemku p. č. 5 zahrada 
dle znaleckého posudku. Odhadní cena nemovitosti činí 450 000,- Kč. ZO ukládá starostovi 
obce vstoupit v jednání s paní Paukertovou. 
Hlasovalo: pro   12  proti 0  zdržel se  1  

15. ZO schvaluje záměr na prodej pozemku p. č. st. 102 o výměře 37 m2 v k. ú. Soběsuky 
Hlasovalo: pro  13  proti 0  zdržel se  0 
 

16. ZO schvaluje pořízení herních prvků do obce Neurazy a podat žádost o dotaci na herní prvky 
Hlasovalo: pro   13  proti 0  zdržel se  0 

17. ZO schvaluje ponechání svícení veřejného osvětlení po celou noc ve všech částech obce 
Neurazy po 7 dní v týdnu od 1.7.2018 
Hlasovalo: pro  9               proti  2                                  zdržel se  2  

 
ZO bere na vědomí 

18. ZO Neurazy bere na vědomí zprávu z rady za II. čtvrtletí roku 2018 
Hlasovalo: pro  13  proti 0   zdržel se  0 

19. ZO Neurazy bere na vědomí závěrečný účet DSO Mikroregionu Nepomucko a zprávu o 
výsledku přezkoumání hospodaření Mikroregionu Nepomucko za rok 2017. 
Hlasovalo: pro  13  proti 0  zdržel se  0 

20. ZO Neurazy bere na vědomí závěrečný účet Svazku obcí okresu Plzeň - jih pro odpadové 
hospodářství, závěrečný účet a zprávu o přezkoumání hospodaření za rok 2017, rozpočet na 
rok 2018 a střednědobý výhled rozpočtu 2019 až 2021. 
Hlasovalo: pro  13  proti   0  zdržel se  0 

 


