
 
USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 24.6.2021 
 

1. ZO Neurazy schvaluje účetní závěrku obce za rok 2020 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 2020 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 bezúplatný převod pozemku p.č. 2035/3 o výměře 3598 m2 
v k.ú. Neurazy, který vznikl oddělením od pozemku p.č. 2035/1  v k.ú. Neurazy na 
základě geometrického plánu č. 222-26/2021 ve vlastnictví ČR s příslušností 
hospodaření pro SPÚ do vlastnictví obce Neurazy podle § 7 odst. 2 zákona č. 
503/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
Hlasovalo: pro  10   proti 0   zdržel se  1  

 
5. ZO Neurazy schvaluje přijetí finanční dotace z rozpočtu Plzeňského kraje do rozpočtu 

obce Neurazy ve výši 250.000,- Kč – „Oprava budovy č.p. 41 v části obce Neurazy – 
Radochovy“. 
Hlasovalo: pro  11   proti 0  zdržel se 0 
  

6. ZO Neurazy schvaluje přijetí finanční dotace z rozpočtu Plzeňského kraje do rozpočtu 
obce Neurazy ve výši  300.000,- Kč – „2021 Příspěvek na nákup nového dopravního 
automobilu“ 
Hlasovalo: pro  11   proti 0  zdržel se   0 
 

7. ZO Neurazy schvaluje přijetí finanční dotace z rozpočtu Plzeňského kraje do rozpočtu 
obce Neurazy ve výši 30.000,- Kč –  Vybavení JPO V 2021. 
Hlasovalo: pro  11   proti 0  zdržel se  0 
 
 

8. ZO Neurazy schvaluje přijetí finanční dotace z rozpočtu Plzeňského kraje do rozpočtu 
obce Neurazy ve výši 25.000,- Kč – „Minisad“ 
Hlasovalo: pro  11   proti 0  zdržel se   0 
 

9. ZO Neurazy schvaluje přijetí finanční dotace z rozpočtu Plzeňského kraje do rozpočtu 
obce Neurazy ve výši 50.000,- Kč – „Stezka osobností“ 
Hlasovalo: pro  11   proti 0  zdržel se   0 
 
 



 
10. ZO Neurazy schvaluje přijetí finanční dotace z rozpočtu Plzeňského kraje do rozpočtu 

obce Neurazy ve výši 250.000,- Kč – „Nutná oprava havarijního stavu části budovy 
č.p. 52 ve Vojovicích“ 
Hlasovalo: pro  11   proti 0  zdržel se 0  
 

11. ZO Neurazy schvaluje přijetí finanční dotace od AOPK ve výši 41.875,- Kč – Ruční 
kosení biomasy v VKP Radochovy. 
Hlasovalo: pro  11   proti 0  zdržel se  0 
 

12. ZO Neurazy schvaluje přijetí kompenzačního bonusu ze státního rozpočtu, kapitoly 
Všeobecná pokladní správa přes KÚ Plzeňského kraje ve výši 35.557,73 Kč. 
Hlasovalo: pro  11            proti 0  zdržel se  0 
 

13. ZO Neurazy schvaluje záměr prodeje částí pozemků p.č. 823 o výměře 80 m2  a 808/1  
o výměře 33 m2 v k.ú. Klikařov a ruší schválení prodeje částí pozemků p.č.  823 o 
výměře 77 m2  a 808/1  o výměře 35 m2 v k.ú. Klikařov ze dne 25.3.2021 pod bodem 
č. 9 
Hlasovalo: pro 11      proti  0  zdržel se 0 
  

14. ZO Neurazy schvaluje finanční příspěvek ve výši 5.000,- Kč pro Linku bezpečí. 
Hlasovalo: pro  0  proti 8  zdržel se 3                                                                
Tento bod usnesení nebyl schválen 
 

15. ZO Neurazy schvaluje  převod kostela sv. Martina a bývalé fary v k.ú. Neurazy od 
Biskupství Českobudějovického. 
Hlasovalo: pro 11      proti  0  zdržel se  0 
 

16. ZO Neurazy schvaluje Smlouvu o poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši 
534.412,- Kč Mikroregionu Nepomucko (kompostéry). 
Hlasovalo: pro 11      proti  0  zdržel se  0 
 

17. ZO Neurazy schvaluje prodej sekacího traktůrku AL-KO  SDH Vojovice za 9.000,- 
Kč (odhadní cena 8.500,- Kč, za odhad 484,- Kč). 
Hlasovalo: pro 10      proti  0  zdržel se  1 (M.Hrubý) 
 

18. ZO Neurazy schvaluje velitele  jednotky JPO V Neurazy Václava Dvořáka, Neurazy 
70 a velitele jednotky JPO V Radochovy Jana Hořiceho, Radochovy 20. 
Hlasovalo: pro  11  proti 0  zdržel se  0 
 

19. ZO Neurazy schvaluje návrh územního plánu Neurazy 
Hlasovalo: pro  11  proti 0  zdržel se  0 
 



20. ZO Neurazy schvaluje podání dotace pro Mateřskou školu Neurazy z dotačního 
programu Šablony 3 
Hlasovalo: pro  10  proti 0  zdržel se  1  
 

21. ZO Neurazy schvaluje změnu provozovatele kanalizace pro veřejnou potřebu – nový 
provozovatel bude Obec Neurazy a odborným zástupce Ing. Jiří Sukup. 
Hlasovalo: pro  11  proti 0  zdržel se  0 

 
22. ZO Neurazy bere na vědomí zprávu auditora o hospodaření obce za rok 2020. 

Hlasovalo: pro  11  proti 0  zdržel se  0 
 

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

24. ZO Neurazy bere na vědomí závěrečný účet za rok 2020, zprávu o výsledu 
přezkoumání hospodaření za rok 2020, rozpočet na rok 2021 a střednědobý výhled 
rozpočtu 2022-2024 Svazku obcí okr. Plzeň-jih pro odpadové hospodářství. 
Hlasovalo: pro  11  proti  0            zdržel se 0 
 

25. ZO Neurazy bere na vědomí závěrečný účet za rok 2020 a zprávu o výsledku 
přezkoumání hospodaření za rok 2020 Mikroregionu Nepomucko. 
Hlasovalo: pro  11  proti 0  zdržel se  0 
 

26. ZO Neurazy schvaluje doplnění bodu usnesení č. 7  ze dne 24.9.2020 o příspěvek na 
certifikované 3 komorové septiky s filtrem na odtoku do kanalizace. Příspěvek bude 
vyplacen po provedené kontrolní prohlídce příslušným stavebním úřadem a předložení 
kopie protokolu o užívání stavby, jedná se pouze o nově budované septiky. 
Hlasovalo: pro  11  proti 0  zdržel se  0 
 

 


