
 
 
USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 27.12.2019 
ZO schvaluje: 
 

1. ZO Neurazy schvaluje rozpočtové opatření č. 5 dle přílohy 
Hlasovalo: pro  13  proti 0  zdržel se  0 
 

2. ZO Neurazy schvaluje rozpočtové provizorium na I. čtvrtletí roku 2020 tak, že do schválení 
rozpočtu se hospodaření obcí řídí posledním upraveným rozpočtem předchozího roku, navíc 
lze v rámci rozpočtového provizoria financovat akce schválené kompetentními orgány a 
hradit závazky z uzavřených smluv. 
Hlasovalo: pro  13  proti      0              zdržel se    0    
                                                                                           

3. ZO Neurazy schvaluje střednědobý rozpočtový výhled obce na roky 2020 až 2022  
Hlasovalo: pro  13  proti   0                          zdržel se   0 
 

4. ZO Neurazy schvaluje vyřazení zmařených investic z majetku obce: 
Rybník Vlčice v částce 38400,- Kč 
Rybník Nová Ves v částce 61105,- Kč   
Hlasovalo: pro  13  proti     0      zdržel se  0 
 

5. ZO Neurazy schvaluje OZV č. 2/2019 o stanovení systému shromažďování, sběru,  
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se 
stavebním odpadem na území obce Neurazy 
Hlasovalo: pro  12  proti     0      zdržel se  1  
 

6. ZO Neurazy schvaluje OZV č. 3/2019, o místním poplatku ze psů 
Hlasovalo: pro  11  proti   0                   zdržel se  2  
 

7. ZO Neurazy schvaluje OZV č. 4/2019, kterou se zrušuje OZV č. 2/2014 
Hlasovalo: pro  13  proti      0     zdržel se  0 
 

8. ZO Neurazy schvaluje OZV č. 5/2019, o místním poplatku za provoz systém 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 
odpadů 
Hlasovalo: pro  8  proti  2                               zdržel se 3  
 

9. ZO Neurazy schvaluje záměr na prodej části pozemku p.č. 1356/1 v k.ú. Radochovy 
Hlasovalo: pro  13  proti   0        zdržel se  0 

10. ZO Neurazy schvaluje smlouvu o spolupráci se společností Storgé, z.s. 
Hlasovalo: pro  13   proti    0       zdržel se  0 

11. ZO Neurazy souhlasí s připojením Hydrogeologických průzkumných vrtů v k.ú. 
Soběsuky u Nepomuka pro Město Nepomuk 

             Hlasovalo: pro  13   proti  0         zdržel se  0 
 



12.  ZO Neurazy schvaluje podávání žádostí na možnost dotací od PK, MZe, MMR a 
dalších. 
Hlasovalo: pro  13   proti      0     zdržel se   0 
 

13. ZO schvaluje znak a vlajku obce. (poslední návrh) 
Hlasovalo: pro   12   proti     0      zdržel se   1  

 
14. ZO Neurazy souhlasí s podáním žádosti o dotaci z dotačního programu MMR na 

výstavbu veřejného hřiště v obci Neurazy“ 
Hlasovalo: pro  13   proti      0     zdržel se   0 
 

15. ZO Neurazy schvaluje záměr na prodej budovy bez čísla popisného na stavebních 
pozemcích p.č. 119/1 a 119/2 v k.ú. Vojovice a stavebních pozemků p.č. 119/1 a 
119/2 v k.ú. Vojovice. 
Hlasovalo: pro  13   proti      0     zdržel se   0 
 

16. ZO Neurazy schvaluje odkoupení prodejny COOP ve Vojovicích za cenu 700.000,-
Kč i v rozpočtovém provizoriu. 
Hlasovalo: pro  10   proti      0     zdržel se   3  

ZO bere na vědomí 
17. ZO Neurazy bere na vědomí zprávu z rady za měsíc listopad a prosinec roku 2019 

Hlasovalo: pro   13  proti    0   zdržel se  0 
 

18. ZO Neurazy bere na vědomí rozpočet Mikroregionu Nepomucko na rok 2020 
Hlasovalo: pro   13  proti 0  zdržel se   0 
 

19. ZO Neurazy bere na vědomí rozpočtový výhled Mikroregionu Nepomucko na roky 2020 – 
2022 
Hlasovalo: pro   13  proti 0  zdržel se  0 

 
 
 
 
 


