
Usnesení č.12/2016

z veřejného zasedání zastupitelstva města Rabí 
ze dne 15.6.2016 od 18 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Rabí

Počet přítomných zastupitelů 8, omluveno 1 (p.Lőffelmannová) ZM Rabí je usnášeníschopné.

1) Zastupitelstvo města Rabí schvaluje ověřovateli zápisu p.Kodetovou a p.V.Hejpetra ml. a  
zapisovatelkou I. Novákovou. Do návrhové komise p. M.Jamrichovou
Pro 8
Tento bod byl schválen

2) Zastupitelstvo města Rabí  schvaluje navržený program zasedání.
Pro 8
Tento bod byl schválen

3) Zastupitelstvo města Rabí bere na vědomí plnění usnesení č.11 bez výhrad
Pro 8
Tento bod vzalo ZM jednohlasně na vědomí

4) Zastupitelstvo města Rabí schvaluje záměr odprodat část (30m2) pozemku p.č. 1776/1 v 
k.ú. Rabí.
Pro 0            proti 8               zdrželi se 0
Tento bod nebyl schválen

5) Zastupitelstvo města Rabí schvaluje rozpočtové opatření č. 4,5,6, dle návrhu.
Pro 8                 
Tento bod byl schválen

6) Zastupitelstvo města Rabí schvaluje závěrečný účet Svazku obcí „Pošumaví“ za rok 2015.
Pro 8
Tento bod byl schválen

7) Zastupitelstvo města Rabí schvaluje zprávu o přezkumu hospodaření Svazku obcí 
Pošumaví za rok 2015 s výrokem - bez výhrad.
Pro 8
Tento bod byl schválen

8) Zastupitelstvo města Rabí schvaluje zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření města 
Rabí za rok 2015 s výrokem - bez výhrad 
Pro 8
Tento bod byl schválen

9) Zastupitelstvo města Rabí schvaluje závěrečný účet Města Rabí za rok 2015.
Pro 8
Tento bod byl schválen



10) Zastupitelstvo města Rabí schvaluje:
a) opravu místní komunikace č.p.1260/2 v k.ú.Bojanovice pod Rabím dle nabídky firmy 
Swietelsky s.r.o. ve výši 1.699677,72 Kč a provedení potřebné úpravy rozpočtu v §2212 a 
položce 5171 navýšení o 1.699677,72 Kč 
b) pověřuje starostu zjištěním možnosti opravy druhé části místní komunikace z Cihelny do 
Rabí od stejné firmy 
Pro 7                         Proti 1 (p.Lőffelmann)     
Tento bod byl schválen

11) Zastupitelstvo města Rabí schvaluje navýšení cen vodného o 2 Kč bez DPH počínaje 
zúčtovacím obdobím 2016/2017 z důvodu udržitelného provozování vodovodní 
infrastruktury.
Pro 6                         Proti 1 (p.Lőffelmann)      Zdrželi se 1 (p.Boltík)
Tento bod byl schválen

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

Vyvěšeno na úřední desce dne: 16.06.2016
Vyvěšeno na elektronické úřední desce dne: 16.06.2016

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


