
17. .  USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 28.3.2019 
 

1. ZO Neurazy schvaluje účetní závěrku obce za rok 2018 a pověřuje starostku obce 
Neurazy, aby sepsala o úkonu schválení účetní závěrky protokol. 
Hlasovalo: pro  14   proti  0   zdržel se  0 
 

2. ZO Neurazy schvaluje závěrečný účet za rok 2018 obce Neurazy bez výhrad 
Hlasovalo: pro  14   proti 0  zdržel se  0 
 

3. ZO Neurazy schvaluje rozpočet obce Neurazy pro rok 2019 na paragrafy. 
Hlasovalo: pro  10   proti 4                      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: 
p) Přijetí a realizace účelově poskytnutých prostředků 
q) Vypořádání transferů, upřesnění výše transferů (např. po rozpisu souhrnného 

dotačního vztahu od kraje, po vypořádání dotace apod.) 
r) Výdaje k odvrácení škod, prevenci havárií, řešení živelných pohrom, výdaje ve 

stavu nouze. 
s) Úhrady pokut, penále, daní a daňových doměrků a odvodů 
t) 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  14   proti 0  zdržel se  0 
 

5. ZO Neurazy schvaluje podpořit sportovní aktivity žen, popř. i mužů ve cvičení JÓGY 
regionu Neurazka a proplatit kurzy cvičení do 10 000,- Kč 
Hlasovalo: pro  14   proti 0  zdržel se  0 
 

6. ZO Neurazy schvaluje výroční zprávu dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím ve znění pozdějších předpisů za rok 2018 
Hlasovalo: pro  14   proti 0  zdržel se  0 
 

7. 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 činnost SDH 
SDH Klikařov   5 000,- Kč na činnost SDH 
SDH Nová Ves u Nepomuka 5 000,- Kč na činnost SDH 
SDH Radochovy 5 000,- Kč na činnost SDH 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 činnost SDH 
SDH Soběsuky 5 000,- Kč na činnost SDH. 
SDH Vojovice 5 000,- Kč na činnost SDH  
Pionýr z. s. –  Pionýrská skupina Nepomuk 5 000,- Kč na podporu činnosti pořádání 
akcí pro děti ve skupině 
TJ Tatran Neurazy 10 000,- Kč na činnost tělovýchovné jednoty   
Hlasovalo: pro  14   proti  0   zdržel se  0 
 

8. ZO Neurazy schvaluje na doporučení rady obce poskytnutí příspěvku pro spolek 
Storgé, z.s., které provozuje víceúčelové zařízení pro opuštěné psy ve výši 2 000,- Kč 
Hlasovalo: pro  14   proti 0  zdržel se  0 
 

9. ZO Neurazy schvaluje žádost Plzeňského kraje o finanční příspěvek na dopravní 
obslužnost a zároveň podepsání smlouvy na poskytnutí finančního příspěvku ve výši 
47 960,- Kč 
Hlasovalo: pro  14   proti 0  zdržel se  0 
 

10. ZO Neurazy schvaluje odměny za výkon funkcí neuvolněným zastupitelům od 
1.4.2019: místostarosta 11.000,- Kč; místostarosta p. Hrubý 15.000,-; člen rady 
1.100,-; předseda výboru 1.100,-; člen výboru 900,-; člen zastupitelstva 400,-. 
Hlasovalo: pro  14    proti 0  zdržel se  0 
 

11. ZO Neurazy schvaluje spoluúčast 30% při podání žádosti o dotaci od Plzeňského 
kraje. 
Hlasovalo: pro  14   proti 0  zdržel se  0 
 

12. ZO Neurazy schvaluje pověření kontrolního výboru veřejnosprávní kontrolou PO MŠ 
Neurazy. 
Hlasovalo: pro  14    proti 0  zdržel se  0 
 

13. ZO Neurazy schvaluje pověření finančního výboru veřejnosprávní kontrolou využití 
přijatých dotací. 
Hlasovalo: pro  14   proti 0  zdržel se  0 
 

14. ZO Neurazy pověřuje starostku a místostarostu k jednání s vlastníkem pozemku p. 
Ing. Trojánka p. č. 442 a 439/1 v k. ú. Soběsuky za účelem zjištění, za jakých 
podmínek by tento souhlasil s odkoupením zastavěné části pozemku p. č. 439/1 a p. č. 
442 v k. ú. Soběsuky tělesem chodníku obcí Neurazy, případně za jakých podmínek 



by souhlasil se směnou této části pozemku za jiný pozemek či pozemky ve vlastnictví 
obce. 
 Hlasovalo: pro  14   proti 0  zdržel se  0 
 

15. ZO Neurazy schvaluje pokračování ve vybírání znaku a jednání s heraldikem. 
Hlasovalo: pro  14   proti 0  zdržel se  0 
 

16. ZO Neurazy schvaluje převod hospodářského výsledku MŠ Neurazy takto: 750,27 Kč 
do rezervního fondu. 
Hlasovalo: pro  14   proti 0  zdržel se  0 

 
ZO bere na vědomí 

17. ZO Neurazy bere na vědomí zprávu auditora o hospodaření obce za rok 2018. 
Hlasovalo: pro  14   proti 0  zdržel se  0 
 

18. ZO Neurazy bere na vědomí inventarizační zprávu za rok 2018. 
Hlasovalo: pro  14   proti 0  zdržel se  0 
 

19. ZO Neurazy bere na vědomí závěrečný účet MŠ Neurazy okres Plzeň jih, příspěvkové 
organizace za rok 2018 
Hlasovalo: pro  14   proti 0  zdržel se  0 
 

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

 
 

 
 


