
USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 25.6.2020 
 

1. ZO Neurazy schvaluje účetní závěrku obce za rok 2019 a pověřuje starostku obce 
Neurazy, aby sepsala o úkonu schválení účetní závěrky protokol. 
Hlasovalo: pro  11  proti   0  zdržel se  0 
 

2. ZO Neurazy schvaluje závěrečný účet za rok 2019 obce Neurazy bez výhrad 
Hlasovalo: pro  11   proti 0  zdržel se  0 
 

3. ZO Neurazy schvaluje rozpočtové opatření č. 2. 
Hlasovalo: pro  11   proti 0  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: 
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  11   proti 0  zdržel se  0 
 

5. ZO Neurazy schvaluje podpořit sportovní aktivity občanů ve cvičení JÓGY regionu 
Neurazka a proplatit kurzy cvičení do 10 000,- Kč 
Hlasovalo: pro  10   proti 1                      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 2019 
Hlasovalo: pro  11   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., 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 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  11   proti   0  zdržel se  0 
 

8. ZO Neurazy schvaluje poskytnutí příspěvku pro spolek Storgé, z.s., které provozuje 
víceúčelové zařízení pro opuštěné psy ve výši  2.000,- Kč 
Hlasovalo: pro  11   proti 0  zdržel se  0 
 

9. ZO Neurazy schvaluje poskytnutí finančního příspěvku pro Františka Viktoru 
(smíšené zboží v Neurazech) ve výši 10.000,-  Kč 
Hlasovalo: pro  11   proti 0  zdržel se  0 
 

10. ZO Neurazy schvaluje Plzeňskému kraji finanční příspěvek na dopravní obslužnost a 
zároveň smlouvu na poskytnutí finančního příspěvku ve výši 47.905,- Kč. 
Hlasovalo: pro  11   proti 0  zdržel se  0 
 

11. ZO Neurazy schvaluje prodej nově vytvořené parcely č. 1356/14 v k.ú. Radochovy  
za 100 Kč/m2. 
Hlasovalo: pro  11   proti 0  zdržel se  0 

 
 

12. ZO Neurazy schvaluje prodej budovy bez č.p. na st. p.č. 119/1 a 119/2 v k.ú. Vojovice 
a st. pozemku p.č. 119/1 a 119/2 v k.ú. Vojovice Mysliveckému spolku Pošumaví 
Vojovice z.s. za cenu 250.000,- Kč. 
Hlasovalo: pro  11   proti 0  zdržel se  0 
 

13. ZO Neurazy schvaluje zřízení druhé jednotky JPOV. 
Hlasovalo: pro  11   proti 0  zdržel se  0 
 

14. ZO Neurazy schvaluje směnu pozemků:  p.č. 973/13 za p.č. 1938 a p.č 299/3 k.ú. 
Neurazy a p.č. 945/43 za p.č. 299/4 v k.ú. Neurazy  bez finančního vypořádání 
Hlasovalo: pro  11   proti 0  zdržel se  0 
 



15. ZO Neurazy schvaluje smlouvu o dílo na zpracování lesního hospodářského plánu na 
roky 2022-2031 s Plzeňským lesprojektem, a.s. 
Hlasovalo: pro  11   proti 0  zdržel se  0 
 

16. ZO Neurazy schvaluje přijetí finanční dotace z rozpočtu Plzeňského kraje do rozpočtu 
obce Neurazy ve výši 370.000,- Kč – Oprava střechy a obvodového pláště obecních 
budov v Neurazech. 
Hlasovalo: pro  11   proti 0  zdržel se  0 
 

17. ZO Neurazy schvaluje přijetí finanční dotace z rozpočtu Plzeňského kraje do rozpočtu 
obce Neurazy ve výši 86.989,- Kč – 2019 Podpora ochrany lesa v PK. 
Hlasovalo: pro  11   proti 0  zdržel se  0 
 

18. ZO Neurazy schvaluje přijetí finanční dotace z rozpočtu Plzeňského kraje do rozpočtu 
obce Neurazy ve výši 21.900,- Kč – Příspěvek na vybavení a opravy neinvestiční 
povahy – JSDHO Neurazy, kat. V. 
Hlasovalo: pro  11   proti 0  zdržel se  0 
 

19. ZO Neurazy schvaluje přijetí finanční dotace od AOPK ve výši 39.750,- Kč – Ruční 
kosení biomasy v VKP Radochovy. 
Hlasovalo: pro  11   proti 0  zdržel se  0 
 

20. ZO Neurazy schvaluje přijetí finanční dotace ze státního rozpočtu, kapitoly 
Ministerstva zemědělství přes KÚ Plzeňského kraje ve výši 1.937.796,- Kč – Zmírnění 
dopadů kůrovcové kalamity v lesích. 
Hlasovalo: pro  11   proti 0  zdržel se  0 
 

21. ZO Neurazy schvaluje pověření kontrolního výboru veřejnosprávní kontrolou PO MŠ 
Neurazy. 
Hlasovalo: pro   11   proti 0  zdržel se  0 
 

22. ZO Neurazy schvaluje pověření finančního výboru veřejnosprávní kontrolou využití 
přijatých dotací. 
Hlasovalo: pro  11       proti 0  zdržel se  0 
 

23. ZO Neurazy schvaluje OZV č. 1/2020, kterou se vydává požární řád obce. 
Hlasovalo: pro  11   proti 0  zdržel se  0 
 

24. ZO Neurazy schvaluje odkup části pozemku p.č. 1034/47 v kú. Neurazy o výměře 216 
m2 za cenu 100,- Kč/m2. 
Hlasovalo: pro  11   proti 0  zdržel se  0 
 

25. ZO Neurazy schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o přenosu příslušnosti k projednávání 
přestupků s Městem Nepomuk 



Hlasovalo: pro  11   proti 0  zdržel se  0 
 

26. ZO Neurazy souhlasí se zařazením správního území obce Neurazy do územní 
působnosti MAS svatého Jana z Nepomuku na období 2021-2027. 
Hlasovalo: pro  11   proti 0  zdržel se  0 
 

27. ZO Neurazy schvaluje finanční příspěvek do veřejné sbírky na pomoc obci Bublava a 
finanční příspěvek pro Linku bezpečí. 
Hlasovalo: pro  0   proti 11  zdržel se  0 
Tento bod usnesení nebyl schválen 
 

28. ZO Neurazy schvaluje zpracování studie na odkanalizovaní a zásobování pitnou 
vodou pro obec Neurazy a její části. 
 Hlasovalo: pro  11   proti 0  zdržel se  0 

  
29. ZO Neurazy bere na vědomí zprávu auditora o hospodaření obce za rok 2019. 

Hlasovalo: pro  11   proti 0  zdržel se  0 
 

30. ZO Neurazy bere na vědomí inventarizační zprávu za rok 2019. 
Hlasovalo: pro  11   proti 0  zdržel se  0 
 

31. ZO Neurazy bere na vědomí závěrečný účet MŠ Neurazy okres Plzeň jih, příspěvkové 
organizace za rok 2019 
Hlasovalo: pro  11   proti 0  zdržel se  0 
 

32. ZO Neurazy bere na vědomí zprávu z rady obce za I. a II. čtvrtletí roku 2020  
 Hlasovalo: pro  11   proti 0   zdržel se  0 
 

33. ZO Neurazy bere na vědomí závěrečný účet za rok 2019, zprávu o výsledu 
přezkoumání hospodaření za rok 2019, rozpočet na rok 2020 a střednědobý výhled 
rozpočtu 2021-2023 Svazku obcí okr. Plzeň-jih pro odpadové hospodářství. 
Hlasovalo: pro  11   proti 0  zdržel se  0 
 

34. ZO Neurazy bere na vědomí závěrečný účet za rok 2019 a zprávu o výsledku 
přezkoumání hospodaření za rok 2019 Mikroregionu Nepomucko. 
Hlasovalo: pro  11   proti 0  zdržel se  0 
 

35. ZO Neurazy bere na vědomí strategický plán sportu obce Neurazy. 
Hlasovalo: pro  11   proti 0  zdržel se  0 
 

36. ZO Neurazy bere na vědomí rozhodnutí Rady obce zřízení institutu udělování 
čestného občanství nejen pro rodáky, ale i pro osobnosti, které významně ovlivnili 
podvědomí o obci nebo se zapsali do našich srdcí. 



Hlasovalo: pro  11   proti 0  zdržel se  0 
 

37. ZO Neurazy bere na vědomí zřízení spořícího účtu u ČS, a.s.. 
Hlasovalo: pro  11   proti 0  zdržel se  0 
 

38. ZO Neurazy pověřuje starostku pro hlasování na zvýšení poplatku za občana  – 
Svazek obcí okr. Plzeň-jih pro odpadové hospodářství. (svoz nebezpečných odpadů) 
Hlasovalo: pro  11   proti 0  zdržel se  0 
 

39. ZO Neurazy schvaluje smlouvu s Via Avenou, a.s. na sečení. 
Hlasovalo: pro  10   proti 0  zdržel se  1  
 

40. ZO Neurazy schvaluje předání zastupování obce při jednání a veřejném projednávání      
územního plánu obce Neurazy starostku obce. 
Hlasovalo: pro  11   proti 0  zdržel se  0 

 
 
 
 
 
 


