
Usnesení č.3 
z veřejného zasedání zastupitelstva města Rabí  

ze dne 11.2.2015 od 18 hodin v zasedací síni v Rabí č.p. 57 

Počet přítomných zastupitelů 8 jeden omluven-p. Janečková, ZM Rabí je usnášeníschopné. 

 

1) Zastupitelstvo města Rabí schvaluje ověřovateli zápisu p. M.Leopolda, p.P.Houdka. a 

zapisovatelkou I. Novákovou jednohlasně 

    Zastupitelstvo města Rabí schvaluje návrhovou komisi : p.Marie Jamrichová jednohlasně. 

 

2) Zastupitelstvo města Rabí  schvaluje program zasedání včetně doplnění programu 

jednohlasně. 

 

3) Zastupitelstvo města Rabí schvaluje jednací řád ZM Rabí pro: 7. Zdrželi se: 1 p. 

Lőffelmann 

 

4) Zastupitelstvo města Rabí schvaluje stavbu RD na p.č.335/3 v kú.Bojanovice jednohlasně. 

 

5) Zastupitelstvo města Rabí schvaluje rozpočtový výhled na roky 2016-2018. Pro: 5, zdrželi 

se: p.Boltík, p.Lőffelmann, p. Lőffelmannová. 

 

6) Zastupitelstvo města Rabí schvaluje zadat provedení projektové dokumentace a 

prováděcího projektu pro vrt HV2 firmě VAK servis s.r.o. dle předložené nabídky 111 320,-

Kč s DPH a pověřuje starostu k podpisu smlouvy. Jednohlasně 

 

7) Zastupitelstvo města Rabí schvaluje dodatky č.63,č.64,č.65,č.66 a č.67 ke smlouvám o 

zabezpečení sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování KO pro město Rabí a pověřuje 

starostu k podpisu dodatků ke smlouvám. Jednohlasně 

 

8) Zastupitelstvo města Rabí schvaluje zhotovení Pasportu místních komunikací včetně plánu 

zimní údržby a Pasportu značení místních komunikací na základě nejvýhodnější nabídky a 

pověřuje starostu k podpisu smlouvy. Pro : 7, zdrželi se: 1 p. Lőffelmannová 

 

9) Zastupitelstvo města Rabí schvaluje přijetí daru 2/34 p.č.1611/10 v kú Rabí a úhradu 

polovičních nákladů spojených s darem. Jednohlasně 

 

10) Zastupitelstvo města Rabí schvaluje navýšení paušálu veřejného osvětlení Rabí-Židovna 

dle předložené nabídky ČEZ a pověřuje starostu města jednáním ve věci veřejné osvětlení 

náměstí-navýšení paušálu. Jednohlasně 

 

11) Zastupitelstvo města Rabí pověřuje starostu města jednat s ČEZ o posílení světelné 

intenzity veřejného osvětlení na Dobytčím trhu. Jednohlasně. 

 

12) Zastupitelstvo města Rabí neschvaluje prodej p.č.123/29 v k.ú. Rabí. Proti : 7, zdrželi se: 

1 p.Balcar 

 

13) Zastupitelstvo města Rabí schvaluje spolupráci v rámci ekologického projektu města 

Strakonice. Jednohlasně 

 

14) Zastupitelstvo města Rabí schvaluje pronajmout byt č.3 v čp. 149 1+kk p. Vladimíru 

Brejchovi na dobu určitou 1 rok. Pro : 7, zdrželi se: 1 p. Balcar 



 

15) Zastupitelstvo města Rabí neschvaluje zřízení účtu u KB dle nabídky. Pro : 3-p. Nový, p. 

Kraucher, p.Potužník, proti: 0, zdrželi se: 5 

 

16) Zastupitelstvo města Rabí schvaluje zřízení pracovního místa pro město Rabí na pozici 

údržbáře. Pro 6, zdrželi se: 2-p.Lőffelmann, p. Lőffelmannová. 

 

17) Zastupitelstvo města Rabí pověřuje jednat starostu s ÚP Sušice ve věci dotovaných 

pracovních pozic na VPP pro město Rabí. Jednohlasně. 

 

18) Zastupitelstvo města Rabí schvaluje pokácení stromu v k.ú. Čepice-náves (kaštan). 

Jednohlasně. 

 

19) Zastupitelstvo města Rabí schvaluje ceník a provozní řád KD Rabí čp.19 a pravomoc 

starosty podepsat nájemní smlouvy s nájemci. Pro : 7, zdraželi se: 1 p. Lőffelmannová. 

 

20) Zastupitelstvo města Rabí schvaluje dlouhodobý nájem pro nájemce v KD Rabí („Peklo“) 

p. Kristofoviče, p. R.Sedláčka a p. Houdka ve výši 5,-Kč za m2 a měsíc + služby –

neekonomická činnost a pro p. L.Eignerovou ve výši 15,-Kč za m2 a měsíc+ služby – 

ekonomická činnost. Jednohlasně 

 

21) Zastupitelstvo města Rabí schvaluje účetní závěrku MŠ Rabí za r. 2014. Jednohlasně 

 

22) Zastupitelstvo města Rabí schvaluje rozdělení Hospodářského výsledku MŠ Rabí za 

r.2014 ve výši 23 033,94 Kč na : účet 411             83,94 Kč 

                                                     účet 413      22 950,-    Kč 

Jednohlasně 

 

23) Zastupitelstvo města Rabí pověřuje k přijímání prohlášení o uzavření manželství tyto 

členy zastupitelstva p. Petra Nového a Ludvíka Lőffelmanna. Pro : 7, zdrželi se: 1 p. 

Lőffelmannová. 

 

24)Zastupitelstvo města Rabí schvaluje změnu povodňového plánu města Rabí: Předseda PK 

p.Miroslav Kraucher, místopředseda PK p.Petr Balcar.Jednohlasně. 

 

25) Zastupitelstvo města Rabí pověřuje starostu připravit návrh změny podmínek kupní 

smlouvy na p.č.1257/2 a p.č.1257/1. Jednohlasně 

 

 

 

…............................................                                            ............................................. 

     Miroslav Kraucher                                                                       Petr Nový 

       starosta města                                                                            místostarosta    

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 12.2.2015 

Vyvěšeno na elektronické úřední desce dne: 12.2.2015 

 

Sejmuto z úřední desky dne: 

Sejmuto z elektronické úřední desky dne: 


