
Usnesení č.16/2017

z veřejného zasedání zastupitelstva města Rabí 
ze dne 26.4.2017 od 18 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Rabí
Počet přítomných zastupitelů 7, omluveno 2 (p.Janečková, p.Potužník). 

ZM Rabí je usnášeníschopné.

1)  Zastupitelstvo  města  Rabí  schvaluje  ověřovateli  zápisu  p.  R.Nyergesovou  a  p.  V.Hejpetra  ml.  a
zapisovatelkou p. R.Kočí.  Do návrhové komise p. M.Jamrichovou.
Pro 7
Tento bod byl schválen

2) Zastupitelstvo města Rabí schvaluje navržený program včetně doplňujících bodů.
Pro 7
Tento bod byl schválen

3)  Zastupitelstvo města Rabí bere na vědomí nabídku na zřízení Pošty partner z důvodů udržení poštovních
služeb v plném rozsahu.
Pro 7
Tento bod vzalo ZM jednohlasně na vědomí

4) Zastupitelstvo města Rabí bere na vědomí plnění usnesení č.15. 
Tento bod bere ZM na vědomí, nehlasovalo se

5) Zastupitelstvo města Rabí pověřuje paní M. Jamrichovou k přijímání prohlášení o uzavření manželství.
Pro 7
Tento bod byl schválen

6) Zastupitelstvo města Rabí schvaluje
a) obsazení bytu v č.p. 149 Michalem Markem 
b) obsazení bytu v č.p. 149 Petrem Houdkem
c) obsazení bytu v č.p. 148 Petrou Tučkovou
d) v bytě č.p. 148 výměnu oken (3 ks) a položení podlahovin, montáž kuchyňské linky.
Pro 7
Tento bod byl schválen

7) ZM Rabí schvaluje poskytnutí daru v roce 2017 
SDH Rabí ve výši 15.000 Kč
SDH Bojanovice ve výši 15.000 Kč
SDH Čepice ve výši 15.000 Kč
Spolek ROSa ve výši 15.000 Kč
MS Březinka ve výši 5.000 Kč
Český svaz včelařů ve výši 10.000 Kč
Pro 7
Tento bod byl schválen

8) Zastupitelstvo města Rabí schvaluje:
a) poskytnutí  dotace od Plzeňského kraje v programu „PSOV 2017“ ve výši 460.000 Kč na akci „Oprava
povrchů náměstí“
b)  výzvu  k  podání  nabídkové  ceny na  zhotovení  akce  „Oprava  povrchů  náměstí“,  Silnice  Klatovy,  IČO:
45357307, Vídeňská 190, 339 01  Klatovy, Silnice Nepomuk, IČO: 26342812, U Pošty 513, 335 01  Nepomuk,
Swietelsky stavební s.r.o., IČO: 48035599, Pražská 58, 342 01  Sušice. 
c) pořízení stožárků osvětlení od firmy Pechlát s.r.o.
Pro 7
Tento bod byl schválen



9) Zastupitelstvo města Rabí schvaluje poskytnutí dotace od Plzeňského kraje z programu „Podpora rozvoje 
venkovského cestovního ruchu v Plzeňském kraji pro rok 2017“ ve výši 70.000 Kč.
Pro 7
Tento bod byl schválen

10) Zastupitelstvo Rabí schvaluje dar Nadace Agrofert ve výši 120.000 Kč na nákup dvou dýchacích přístrojů a 
pověřuje starostu jejich pořízením. 
Pro 7
Tento bod byl schválen

11) Zastupitelstvo města Rabí bere na vědomí řešení škodné události na hřišti v Rabí. 
ZM bere na vědomí, nehlasovalo se

12) Zastupitelstvo města Rabí schvaluje:
a) dokumentaci stavby: „Čepice – stavební úpravy a přístavba RD č.p. 51“ 
b) vymezení požárně nebezpečného prostoru dle požární zprávy do komunikace na p.p.č. 206/27 ve vlastnictví 
města Rabí.
Pro 7
Tento bod byl schválen

13) Zastupitelstvo města Rabí schvaluje umístění dětského tábora Klubu rodičů a přátel zdravotně postižených 
dětí v Českém Krumlově na p.p.č. 303/2 v k.ú. Bojanovice pod Rabím.
Pro 7
Tento bod byl schválen

14) Zastupitelstvo města Rabí schvaluje:
a) závěrečný účet Města Rabí za rok 2016
b) zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření města Rabí za rok 2016 s výrokem – bez výhrad.
c) účetní závěrku za rok 2016
d) střednědobý výhled rozpočtu
Pro 5 Proti 0 Zdrželi se: 2 (p.Lőffelmannová, p.Lőffelmann)
Tento bod byl schválen

15) Zastupitelstvo města Rabí schvaluje rozpočtové opatření č.2 dle návrhu.
Pro 5 Proti 1 (p.Lőffelmann) Zdrželi se: 1 (p.Lőffelmannová)
Tento bod byl schválen

16) Zastupitelstvo města Rabí schvaluje:
a) výměnu zdroje vytápění v č.p. 139 za nabídkovou cenu 144.272,28 Kč vč. DPH 15% od firmy Kotle Kraus, 
IČO: 68793596 a provedení potřebné úpravy v rozpočtu.
b) výměnu zdroje vytápění v č.p. 149 za nabídkovou cenu 293.831,47 Kč vč. DPH 15% od firmy Kotle Kraus, 
IČO: 68793596 a provedení potřebné úpravy v rozpočtu.
Pro 7
Tento bod byl schválen

17) Zastupitelstvo města Rabí schvaluje novostavbu rodinného domu, přípojky sítí, zpevněné plochy a opravu 
oplocení na p.p.č. 343/1 a st. 30 v k.ú. Bojanovice pod Rabím.
Pro 7
Tento bod byl schválen

18) Zastupitelstvo města Rabí schvaluje
a)  vytvoření  dokumentace  k  žádosti  o  povolení  sjezdu z  pozemní  komunikace  projednání  povolení  sjezdu
(15.000 Kč)



b) vytvoření projektové dokumentace k žádosti o územní rozhodnutí o změně využití (DUR), projednání stavby
manipulační plochy s dotčenými orgány, podání žádosti o vydání územního rozhodnutí o změně využití území
(20.000 Kč)
c) vytvoření projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP), 
projednání s dotčenými orgány 
podání žádosti o stavební povolení (25.000 Kč)

firmou S-pro servis s.r.o., IČO: 06016910, zast. Ing. Matějem Slováčkem.
Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 1 (p.Lőffelmann)
Tento bod byl schválen

19)  Zastupitelstvo  města  Rabí  schvaluje  pronájem sportovního  areálu  spolku  FK  Budětice  2012  na  dobu
neurčitou s výpovědní lhůtou dva roky. Cena za pronájem je stanovena na částku 1 Kč ročně z důvodu podpory
sportu v Rabí.
Pro 7
Tento bod byl schválen

                …............................................                                            .............................................
                      Miroslav Kraucher                                                                       Petr Nový
                        starosta města                                                                            místostarosta   

Vyvěšeno na úřední desce dne: 27.4.2017
Vyvěšeno na elektronické úřední desce dne: 28.4.2017

Sejmuto z úřední desky dne:
Sejmuto z elektronické úřední desky dne:


