
 

 
 
USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 23.9.2021 
ZO schvaluje: 
 

1. ZO Neurazy schvaluje rozpočtové opatření č. 4 dle přílohy. V § 3111 byl schválen 
příspěvek na provoz MŠ ve výši 170.000 Kč. 
Hlasovalo: pro 11              proti  0    zdržel se 0 
 

2. ZO Neurazy schvaluje  podání žádosti o dotaci na rekonstrukci budovy obecního 
úřadu č.p. 61 a obnovu místní komunikace v k.ú. Neurazy p.č. 1999/3 z dotačního 
programu Podpora  obnovy a rozvoje venkova Ministerstva pro místní rozvoj a 
podání žádosti o dotaci na revitalizaci plochy - tůně Nová Ves a o dotaci na lesní 
cesty. 
Hlasovalo: pro  11              proti    0  zdržel se  0 
 

3. ZO Neurazy schvaluje prodeje částí pozemků p.č. 823 o výměře 80 m2  a 808/1  o 
výměře 33 m 2 v k.ú. Klikařov  za cenu 11.300,- Kč. 

Hlasovalo: pro  11 
   proti   0  zdržel se   0 
 

4. ZO Neurazy schvaluje bezúplatný převod kostela a bývalé fary včetně pozemků od 
Biskupství Českobudějovického.  
Hlasovalo: pro  10   proti  1               zdržel se  0 
 

5. ZO Neurazy schvaluje dar ve výši 1.000.000,- Kč pro Biskupství Českobudějovické. 
Hlasovalo: pro  10   proti 1     zdržel se 0 

 
6. ZO Neurazy schvaluje záměr prodeje části pozemku p. č. 911/5 (nově vytvořená p.č. 

911/50 o výměře 285 m2) v k.ú. Radochovy. 
Hlasovalo: pro  11      proti 0  zdržel se   0 
 

7. ZO Neurazy schvaluje záměr směny části pozemku p. č. 124/25 ( nově vytvořená p.č. 
124/28 o výměře 136 m2) v k.ú. Neurazy 
Hlasovalo: pro  11      proti 0  zdržel se   0 
 

8. ZO Neurazy schvaluje finanční příspěvek ve výši 4.500,- Kč pro Naše odpadky. 
Hlasovalo: pro  1                              proti 8  zdržel se  2                                                                                                                              
Tento bod usnesení nebyl schválen 
 

9. ZO Neurazy: a) schvaluje podle ustan. § 84 odst. 2 písm. e) zákona o obcích 
společenskou smlouvu společnosti Pošumavská odpadová, s.r.o., se sídlem Dr. Sedláka 



782, Klatovy III, 33901 Klatovy, IČ: 04510984, rozhodlo o účasti obce Neurazy v této 
společnosti a pověřilo starostku obce podpisem společenské smlouvy,  
b)deleguje dle ustan. § 84 odst. 2 písm. f) zák. o obcích paní Mgr. Marii Svejkovskou, 
nar.8.5.1974, bytem Neurazy 127, jako zástupce obce Neurazy na všech valných 
hromadách společnosti Pošumavská odpadová, s.r.o., konaných do konce tohoto 
volebního období, 

   c) rozhodlo dle ustan. § 85 písm. e) zák. o obcích o peněžitém vkladu obce Neurazy do 
   společnosti ve výši 24.000,- Kč, který odpovídá 800 obyvatel x 30,- Kč a bude  
   realizován navýšením základního kapitálu. 

Hlasovalo: pro  11      proti 0  zdržel se   0 

ZO bere na vědomí 
 

10. ZO Neurazy bere na vědomí zprávu z rady za III. čtvrtletí roku 2021 
Hlasovalo: pro  11   proti 0  zdržel se   0 
 

11. ZO Neurazy bere na vědomí zprávu z letního kina za rok 2021 
Hlasovalo: pro  11               proti 0  zdržel se   0 

 
 
 


