
Usnesení č.13/2016

z veřejného zasedání zastupitelstva města Rabí 
ze dne 21.9.2016 od 18 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Rabí

Počet přítomných zastupitelů 5, omluveno 4 (p.Lőffelmann, p. Potužník, p.Boltík, p.
Janečková přijde později) ZM Rabí je usnášeníschopné.

1) Zastupitelstvo města Rabí schvaluje ověřovateli zápisu p.Vl.Sedláčka a p.Vl.Barborku a  
zapisovatelkou I. Novákovou. Do návrhové komise p. M.Jamrichovou
Pro 5
Tento bod byl schválen

2) Zastupitelstvo města Rabí  schvaluje navržený program zasedání.
Pro 5
Tento bod byl schválen

 V 18.10 hod se dostavila p. Janečková

3) Zastupitelstvo města Rabí bere na vědomí plnění usnesení č.12 bez výhrad
Pro 6
Tento bod vzalo ZM jednohlasně na vědomí

4) Zastupitelstvo města Rabí schvaluje opravu kanalizace dle nabídnuté ceny 110 000,- Kč 
firmou Aqua Šumava na pozemku p.č.464/6 a 1756/3 v k.ú. Rabí a zřízení věcného břemene 
ve prospěch města Rabí na pozemku 464/6 v k.ú. Rabí.
Pro 6            
Tento bod byl schválen

5) Zastupitelstvo města Rabí neschvaluje žádost o prodej části parcely 267/1 v k.ú. Rabí z 
důvodu, že tento pozemek bude předmětem směny za pozemek 268/10 v k.ú. Rabí ve 
vlastnictví Klatovského rybářství za účelem sjednocení  pozemků k budoucí výstavbě ČOV.
Pro 5                         Proti 0                       Zdrželi se 1 (p.Lőffelmannová)                       
Tento bod byl schválen

6) Zastupitelstvo města Rabí schvaluje vrácení částky 4.565 Kč za platbu vodného od roku 
2006 do roku 2015 v č.p. 28 MUDr. Smejkalovi. Důvodem je použití chybného údaje z 
vodoměru od r. 2006.
Pro 6
Tento bod byl schválen

7) Zastupitelstvo města Rabí schvaluje pronájem nebytových prostor v KD Rabí panu 
Romanu Lupíškovi za měsíční nájemné 100 Kč + spotřebovanou elektrickou energii.
Pro 6
Tento bod byl schválen

8) Zastupitelstvo města Rabí schvaluje pronájem nebytových prostor v KD Rabí panu Petrovi 
Houdkovi za měsíční nájemné 500 Kč + spotřebovanou elektrickou energii.
Pro 6
Tento bod byl schválen



9) Zastupitelstvo města Rabí schvaluje přijetí dotace 210.000,- Kč od Plzeňského kraje na 
akci „Připojení vrtu HV2“.
Pro 6
Tento bod byl schválen

10) Zastupitelstvo města Rabí odkládá základní opravu místní komunikace úseku Cihelna-
Rabí.
Pro 6                           
Tento bod byl schválen

11) Zastupitelstvo města Rabí schvaluje rozpočtová opatření č.9, č.10 a č.11 dle přiloženého 
návrhu.
Pro 6                         
Tento bod byl schválen

12) ZM Rabí schvaluje záměr stavby RD na pozemku p.č. 343/1 v k.ú. Bojanovice pod Rabím
sl.Kvěchové.
 Pro 6                         
Tento bod byl schválen

13) ZM Rabí schvaluje stavbu „DČOV Bojanovice pod Rabím p.p.č. 343/1“, napojení DČOV 
do dešťové kanalizace a smlouvu o zřízení věcného břemene na připojení „DČOV Bojanovice
pod Rabím p.p.č. 343/1“ na pozemku 1257/3 v k.ú. Bojanovice pod Rabím.
 Pro 6                         
Tento bod byl schválen

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

Vyvěšeno na úřední desce dne: 27.09.2016
Vyvěšeno na elektronické úřední desce dne: 27.09.2016

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


