
USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 25.3.2021 
 

1. ZO Neurazy schvaluje rozpočet obce Neurazy pro rok 2021 na paragrafy. 
Hlasovalo: pro  12  proti     0                               zdržel se  0 
 

2. 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: 
a) Přijetí a realizace účelově poskytnutých prostředků 
b) Vypořádání transferů, upřesnění výše transferů (např. po rozpisu souhrnného 

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

stavu nouze. 
d) Úhrady pokut, penále, daní a daňových doměrků a odvodů 
e) 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  12   proti 0  zdržel se  0 

 
3. ZO Neurazy schvaluje výroční zprávu dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím ve znění pozdějších předpisů za rok 2020 
Hlasovalo: pro 12   proti 0  zdržel se  0 
 

4. ZO Neurazy schvaluje žádosti o finanční dotaci obce pro SDH Neurazy, Klikařov, 
Nová Ves u Nepomuka, Radochovy, Partoltice, Soběsuky, Vojovice, Pionýr, z.s., TJ 
Tatran  
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  podporu činnosti mladých 
hasičů  
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 
TJ Tatran Neurazy 10 000,- Kč na činnost tělovýchovné jednoty   
Hlasovalo: pro   12   proti  0   zdržel se  0 



5. ZO Neurazy schvaluje poskytnutí příspěvku pro Fr. Viktoru (prodejna smíšeného 
zboží Neurazy) ve výši 15 000,- Kč. 
Hlasovalo: pro   12   proti  0   zdržel se  0 
 

6. ZO Neurazy schvaluje poskytnutí příspěvku pro spolek Storgé, z.s., které provozuje 
víceúčelové zařízení pro opuštěné psy ve výši 2 000,- Kč 
Hlasovalo: pro 12    proti 0  zdržel se  0 
 

7. ZO Neurazy schvaluje podpořit sportovní aktivity žen, popř. i mužů ve cvičení JÓGY 
regionu Neurazka do 10 000,- Kč 
Hlasovalo: pro  12   proti 0  zdržel se  0 
 

8. ZO Neurazy schvaluje žádost Plzeňského kraje o finanční příspěvek na dopravní 
obslužnost  a  zároveň  smlouvu  na  poskytnutí  finančního příspěvku ve výši  
47.630,-Kč. 
Hlasovalo: pro  12   proti 0  zdržel se  0 
 

9. ZO schvaluje prodeje částí pozemků p.č. 823 o výměře 77 m2  a 808/1  o výměře 35 
m2 v k.ú. Klikařov    za cenu 11.200,- Kč. 
Hlasovalo: pro  12   proti  0   zdržel se  0 
 

10. ZO Neurazy schvaluje nákup pozemku p.č. 485 o výměře 596 m2 v k.ú. Nová Ves u 
Nepomuka  za cenu 59.600,- Kč. 
Hlasovalo: pro  12   proti  0   zdržel se  0 
 

11. ZO Neurazy schvaluje podání dotací na: opravu budovy Radochovy č.p. 42, stezku 
osobností v Neurazech, opravu pomníků, auto pro SDH, ořez stromů, minisad na 
Cikánce, ČEZ -dětské hřiště, vrt Radochovy a Partoltice, vodojem Nová Ves a dále 
využít další možné dotace.         
Hlasovalo: pro  12   proti  0   zdržel se  0 
 

12. ZO Neurazy schvaluje podání žádosti o dotaci z Podpory obnovy a rozvoje materiálně  
      technické základny regionálního školství v působnosti obcí Ministerstvo financí –  

             program 298D2280 na opravu budovy MŠ Neurazy č.p. 74 
Hlasovalo: pro  12   proti  0   zdržel se  0 
        

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

14. ZO Neurazy schvaluje pověření finančního výboru veřejnosprávní kontrolou využití 
přijatých dotací. 
Hlasovalo: pro   12   proti 0  zdržel se  0 



15. ZO Neurazy podle § 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, souhlasí s ukončením členství obce Neurazy ve 
Svazku obcí okresu Plzeň-jih pro odpadové hospodářství, IČ: 66365457, se sídlem 
Čižická 133, 332 09 Štěnovice, a s výpovědí smlouvy o vytvoření tohoto 
dobrovolného svazku obcí a pověřuje starostku obce Neurazy, aby tuto výpověď 
obratem podala. 
Hlasovalo: pro  12   proti  0   zdržel se  0 
 

16. ZO Neurazy schvaluje Směrnici k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. 
Hlasovalo: pro  11   proti  0   zdržel se  1  

 
17. ZO Neurazy schvaluje vyřazení zmařené investice – studie kanalizace a ČOV Neurazy 

z roku 2015 v ceně 23 716,- Kč  z majetku. 
Hlasovalo: pro  12   proti  0   zdržel se  0 
 

18. ZO Neurazy schvaluje udělení čestného občanství panu JUDr. Vojtěchu Jandečkovi – 
neurazskému rodákovi, bojovníkovi za právo a svobodu. 
Hlasovalo: pro 12    proti  0   zdržel se  0 

 
19. ZO Neurazy schvaluje převod hospodářského výsledku 4.402,41 MŠ Neurazy takto: 

4.401,27 Kč do rezervního fondu a 1,- Kč do fondu odměn. 
Hlasovalo: pro  12   proti 0  zdržel se  0 
 

20. ZO Neurazy schvaluje odměny zaměstnancům OÚ: účetní ve výši 3. 000,- Kč a 
referentce ve výši 5.000,- Kč. 
Hlasovalo: pro  12   proti 0  zdržel se 0  
 

21. ZO Neurazy schvaluje záměr na prodej pozemků 116 o výměře 937 m2, 109/3 o 
výměře 1927 m2 a 94 o výměře 158 m2 v k.ú. Nová Ves u Nepomuka. 
Hlasovalo: pro  0   proti  11  zdržel se  1 
Tento bod usnesení nebyl schválen 
 

22. ZO Neurazy schvaluje zvýšení ceny za pronájmy pozemků k zemědělské činnosti a to:  
4.000,- Kč za 1 ha pro zemědělce s trvalým pobytem v obci a 4.500,- Kč za 1 ha pro 
ostatní. 
 Hlasovalo: pro  12   proti  0   zdržel se  0 
 

23. ZO Neurazy, s odvoláním na § 84, čl. 4, ukládá Radě obce vytvořit podmínky pro 
vytvoření záměru o pachtu (pronájmu) pozemků v majetku obce soukromým 
zemědělcům, kteří provozují zemědělskou činnost v katastrálním území obce Neurazy 
a jejích částí: Klikařov, Nová Ves u Nepomuka, Partoltice, Radochovy, Soběsuky u 
Nepomuka a Vojovice. 
Hlasovalo: pro   12   proti  0   zdržel se  0 



 
 

ZO bere na vědomí 
24. ZO Neurazy bere na vědomí inventarizační zprávu za rok 2020. 

Hlasovalo: pro  12              proti 0  zdržel se  0 
 

25. ZO Neurazy bere na vědomí závěrečný účet MŠ Neurazy okres Plzeň jih, příspěvkové 
organizace za rok 2020 
Hlasovalo: pro     12         proti 0  zdržel se  0 
 

26. ZO Neurazy bere na vědomí zprávu z rady obce za I. čtvrtletí roku 2021  
 Hlasovalo: pro  12   proti 0   zdržel se  0 
 

 


