
Usnesení č.9/2015

z veřejného zasedání zastupitelstva města Rabí 
ze dne 17.12.2015 od 18 hodin v obci Čepice, klubovna SDH Čepice

Počet přítomných zastupitelů 6, omluveno 3 (p.Boltík, p.Nový, p.Jamrichová přijde později)
ZM Rabí je usnášeníschopné.

1) Návrh-Zastupitelstvo města Rabí schvaluje ověřovateli zápisu p.Ladislava Prchala a 
p.Radku Janečkovou a  zapisovatelkou I. Novákovou. Do návrhové komise p. Miroslava 
Krauchera
Pro 6
Tento bod byl schválen

2)Návrh- Zastupitelstvo města Rabí  schvaluje navržený program zasedání.
Pro 6
Tento bod byl schválen

3) Návrh-Zastupitelstvo města Rabí bere na vědomí plnění usnesení č.8 bez výhrad
Pro 6
Tento bod vzalo ZM jednohlasně na vědomí

4)Návrh- Zastupitelstvo města Rabí schvaluje rozpočtové opatření č.13/2015 dle návrhu.
Pro 5             proti 0               zdrželi se 1 (p.Lőffelmannová)
Tento bod byl schválen

V 18.40 hod. se dostavila p.Jamrichová

5)Návrh- Zastupitelstvo města Rabí schvaluje podle ustanovení § 84 odst.2 písm.e) zákona o 
obcích, společenskou smlouvu společnosti Pošumavská odpadová s.r.o., se sídlem Dr.Sedláka
782, Klatovy III, 33901 Klatovy, IČ:04510984 a schvaluje účast města Rabí v této společnosti
a pověřuje starostu obce podpisem společenské smlouvy.
Pro 5                  proti 0              zdrželi se 2 (p.Lőffelmannová, p. Potužník)
Tento bod byl schválen

6) Návrh-Zastupitelstvo města Rabí schvaluje smlouvu o zabezpečení sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování odpadů s Pošumavskou odpadovou s.r.o. dle návrhu, na zajištění 
odevzdávání odpadu v provozovně sběrného dvora v Sušici
Pro 7
Tento bod byl schválen

7) Návrh-Zastupitelstvo města Rabí schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č.4/2015, o místním
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 
odstraňování komunálních odpadů
Pro 7
Tento bod byl schválen

8) Návrh-Zastupitelstvo města Rabí schvaluje:
Obecně závaznou vyhlášku č.5/2015, stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem.
Pro 7
Tento bod byl schválen



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

Vyvěšeno na úřední desce dne: 18.12.2015
Vyvěšeno na elektronické úřední desce dne: 18.12.2015

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


