
Usnesení č.4/2015 

 

z veřejného zasedání zastupitelstva města Rabí  

ze dne 19.3.2015 od 18 hodin v zasedací síni v Rabí č.p. 57 

Počet přítomných zastupitelů 6, tři omluveni-p. Janečková, p.Lőffelmannová, p.Lőffelmann. 

ZM Rabí je usnášeníschopné. 

 

 

1) Zastupitelstvo města Rabí schvaluje ověřovateli zápisu p.R.Lupíška a p.B. Růžičkovou a   

zapisovatelkou I. Novákovou. Pro 6 

  

                                         

2) Zastupitelstvo města Rabí schvaluje zvolit návrhovou komisi : p.M.Jamrichovou, Pro 6 

 

 

3) Zastupitelstvo města Rabí  schvaluje program zasedání včetně doplňujících bodů. Pro 6 

 

 

4) Zastupitelstvo města Rabí schvaluje stavbu el. připojení k p.č. 335/3 v k. ú. Bojanovice pod 

Rabím – a pověřuje starostu města Rabí podpisem smlouvy o smlouvě budoucí s firmou ČEZ 

Distribuce a.s. zastoupenou firmou ELEKTROSTAV  STRAKONICE s.r.o. Pro 6 

 

 

5) Zastupitelstvo města Rabí schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene s firmou ČEZ 

Distribuce, a.s., zastoupenou firmou MONTPROJEKT, a.s. (Stavba: Bojanovice, 2RD-

VN,TS,kNN) a pověřuje starostu města Rabí podpisem smlouvy. Pro 6 

 

 

6) Zastupitelstvo města Rabí schvaluje umístění stavby, elektrické přípojky, napojení na 

komunikaci, napojení na vodovod a souhlas s umístěním stavby na p.p.č. 1582/3 v k.ú. Rabí 

(majitel Hana Malá). Pro 6 

 

 

7) Zastupitelstvo města Rabí bere na vědomí žádost pana Tauše, Čepice čp.52 ze dne 4.3. 

2015 a schvaluje pověření starosty města k jednání s firmou O2 o dočasném sundání 

kabelového vedení na p.p.č. 890/1 v k.ú. Čepice pro pokácení lesního porostu. Pro 6 

 

 

8) Zastupitelstvo města Rabí schvaluje opravu odvodnění komunikace v k.ú. Čepice  p.p.č. 

1184/1 „na návsi“ a pověřuje starostu města oslovením minimálně třech firem ke zhotovení 

nabídek.  Pro 6 

 

 

9) Zastupitelstvo města Rabí schvaluje přihlášení města Rabí do spolku Lamberská stezka. 

Pro 1 ( p.Kraucher), proti 5. Tento bod neschválen 

 

 

10) Zastupitelstvo města Rabí schvaluje administraci žádosti dotace firmou DOTin s.r.o. 

„Rekonstrukce podlahy v KD“. Pro 5, zdržel se: 1 

 



11) Zastupitelstvo města Rabí schvaluje poskytnutí finančního příspěvku na rok 2015 ve výši 

30 120,- Kč Plzeňskému kraji na zajištění dopravní obslužnosti území Plzeňského kraje a 

pověřuje starostu města podpisem smlouvy. Pro 6    

 

 

12) Zastupitelstvo města Rabí schvaluje dodatek č. 68, 69 ke smlouvě o zabezpečení sběru, 

přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů pro město Rabí s firmou 

Rumpold-P s.r.o. a pověřuje starostu města podpisem smlouvy. Pro 6 

 

 

13) Zastupitelstvo města Rabí schvaluje smlouvy o zajištění odděleného soustřeďování složek 

komunálních odpadů s firmou EKOŠROT spol. s.r.o. a HOLUB - KOVOŠROT s.r.o. a 

pověřuje starostu města podpisem smluv. Pro 6 

 

 

14) Zastupitelstvo města Rabí schvaluje nový Provozní řád veřejného pohřebiště. Pro 6 

 

 

15)  a) Zastupitelstvo města Rabí schvaluje rozpočtová opatření provedené starostou v rámci 

 pravomoci udělené zastupitelstvem, č.1 a č.2 změna celkem +5000,- Kč ve výdajích              

dle schváleného usnesení č.2. Pro 6 

 

       b)  Zastupitelstvo města Rabí schvaluje návrh  rozpočtového opatření č.3 ve výdajích a 

 příjmech dle návrhu. Pro 6 

 

 

16) Zastupitelstvo města Rabí schvaluje podání žádosti pro převedení hasičské automobilové 

stříkačky z HZS PK krajské ředitelství z důvodů špatného technického stavu současné CAS. 

Pro 6 

 

 

17) Zastupitelstvo města Rabí schvaluje kladné vyřízení žádosti o pronájem nebytových 

prostor v budově TJ Sokol (17,55 m2) pro obyvatele č.p.139 a stanovuje výši nájmu 240,-Kč 

za celý prostor  měsíčně, tj. 120,-Kč měsíčně pro jeden byt. Pro 6 

 

 

18) Zastupitelstvo města Rabí schvaluje dodatek č.1 a č.2 ke smlouvě o smlouvě budoucí s 

manželi Koukolovými na prodej p.p.č. 415/1, 415/22 , 415/29 v k.ú. Rabí. Pro 6    

 

 

19) Zastupitelstvo města Rabí schvaluje  rozšíření veřejného osvětlení Čepice dle návrhu a 

pověřuje starostu jednáním o ceně paušálu. Pro 6 

      Zastupitelstvo města Rabí schválí navýšení paušálu VO Rabí (nové osvětlení) po 

kolaudaci. Pro 6 

 

 

20) Zastupitelstvo města Rabí schvaluje záměr novostavby rodinného domu na p.p.č. 629/2 v 

k.ú. Bojanovice pod Rabím a napojení na místní komunikaci p.č.1257/1. Pro 6 

 

 



21) Zastupitelstvo města Rabí schvaluje vydání nařízení č.1/2015 města Rabí, kterým se 

vymezují oblasti obce, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít ke 

stání vozidla jen za sjednanou cenu. Pro 6 

 

 

22) Zastupitelstvo města Rabí schvaluje ceny za parkování na úsecích komunikací dle 

nařízení č. 1/2015. Motocykl 20,- kč za den, vozidlo do 3,5t 40,- Kč za den, vozidlo nad 3,5t 

80,- Kč. Pro 6 

 

 

23)  Zastupitelstvo města Rabí schvaluje dodatek č.1 ke smlouvě o budoucí kupní smlouvě s 

manželi Novákovými na prodej p.p.č.1257/1 a 1257/2. A pověřuje starostu podpisem. Pro 6 

 

 

24) Zastupitelstvo města Rabí schvaluje vydání žádosti města Rabí na úřední odhlášení 

trvalého pobytu Kateřiny Tvrdé z č.p. 15 na ohlašovnu MÚ Rabí v č.p. 57. Pro 6 

 

 

25) Zastupitelstvo města Rabí schvaluje obsazení bytu č. 6 ve druhém podlaží č.p. 149 pro 

Evu Tancošovou na dobu určitou s možností prodloužení. Pro 6 

 

 

26) Zastupitelstvo města Rabí schvaluje bezplatné propůjčení inventáře Muzea řemesel 

panem Balcarem pro potřeby města Rabí. Pro 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

     Miroslav Kraucher                                                                       Petr Nový 

       starosta města                                                                            místostarosta    

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 20.3.2015 

Vyvěšeno na elektronické úřední desce dne: 20.3.2015 

 

Sejmuto z úřední desky dne: 

Sejmuto z elektronické úřední desky dne: 

 


