
Usnesení č.10

z veřejného zasedání zastupitelstva města Rabí 
ze dne 10.2.2016 od 18 hodin v zasedací místnosti MěÚ Rabí.
Počet přítomných zastupitelů 9.  ZM Rabí je usnášeníschopné.

1) Návrh-Zastupitelstvo města Rabí schvaluje ověřovateli zápisu p.L.Havlovou a p.Vl. 
Sedláčka a  zapisovatelkou I. Novákovou. Do návrhové komise p. M.Jamrichovou.
Pro 9
Tento bod byl schválen

2)Návrh- Zastupitelstvo města Rabí  schvaluje navržený program zasedání včetně doplněných
bodů.
Pro 9
Tento bod byl schválen

3) Návrh-Zastupitelstvo města Rabí bere na vědomí plnění usnesení č.9 bez výhrad.
Tento bod vzalo ZM jednohlasně na vědomí

4) Návrh-ZM Rabí deleguje dle ustan. §84 odst. 2 písm. f) zák. o obcích pana Miroslava 
Krauchera, nar. 11.11.1982, bytem Rabí 151 (starostu), jako zástupce obce Rabí na všech 
valných hromadách společnosti Pošumavská odpadová, s.r.o. konaných do konce tohoto 
volebního období.  
Pro 8             proti 0               zdrželi se 1 (p.Potužník)
Tento bod byl schválen

5)Návrh- Zastupitelstvo města Rabí schvaluje dle ustan. § 85 písm. e) zák. o obcích o 
peněžitém vkladu obce Rabí do společnosti Pošumavská odpadová, s.r.o. ve výši 
15.210,- Kč (507 občanů x 30 Kč), který bude realizován navýšením základního kapitálu
Pro 7                  proti 0              zdrželi se 2 (p.Lőffelmannová, p. Potužník)
Tento bod byl schválen

6) Návrh- ZM Rabí schvaluje přijetí daru podílu 2/34 pozemkové parcely 1411/1 v k.ú. Rabí 
ve vlastnictví Marie Štěpánkové a pověřuje starostu provedením převodu vlastnického práva k
podílu a úhradu poloviny nákladů na provedení vkladu.  
Pro 9
Tento bod byl schválen

7) Návrh-Zastupitelstvo města Rabí schvaluje umístění dopravní značky B11 a dodatkové 
tabulky E13 s textem – mimo dopravní obsluhy  na pozemní komunikaci p.č.1214 v k.ú. 
Čepice.
Pro 9
Tento bod byl schválen

8) Návrh-Zastupitelstvo města Rabí schvaluje návrh řešení akce „Bojanovice – výstavba 
autobusových zastávek a chodníku u komunikace II/169“ a pověřuje starostu dalším jednáním
ohledně ceny za zhotovení PD a jednáním o sdružení se SUSPK včetně jednání s dopravním 
inspektorátem ohledně dalších variant řešení.
Pro 8                  proti 0              zdrželi se 1 (p.Lőffelmann)
Tento bod byl schválen

9) Návrh-Zastupitelstvo města Rabí schvaluje vstup do programu regenerace městských 
památkových zón.
Pro 9
Tento bod byl schválen



10) Návrh-Zastupitelstvo města Rabí schvaluje příspěvek na dopravní obslužnost ve výši 
30.420,- Kč a pověřuje starostu podpisem smlouvy o poskytnutí dotace.
Pro 9
Tento bod byl schválen

11) Návrh-Zastupitelstvo města Rabí schvaluje nákup nového automobilu pro potřeby obce ve
výši max 400 000,-Kč s DPH a počtu míst minimálně 5 a upravit pol. 6123 a § 6171 
(dopravní prostředky)
Pro 9
Tento bod byl schválen

12) Návrh-Zastupitelstvo města Rabí schvaluje žádost o dotaci z Plzeňského kraje na opravu 
budovy TJ – oprava elektroinstalace, umýváren, přístřešek nad sklepem.
Pro 9
Tento bod byl schválen

13) Návrh-Zastupitelstvo města Rabí pověřuje starostu obce podat žádost o dotaci z 
Plzeňského kraje na zhotovení připojení vrtu HV2 a oslovit minimálně tři firmy k podání 
nabídek na tuto akci.
Pro 8                  proti 0              zdrželi se 1 (p.Lőffelmannová)
Tento bod byl schválen

14) Návrh-Zastupitelstvo města Rabí schvaluje podání žádosti o dotaci na dopravní automobil
pro potřeby JSDHO Rabí z IROP IZS -  č.19, specifický cíl 1.3, prostřednictvím Mgr. Kamila 
Pikharta  a za administraci dotace za nabídkovou cenu 50.000 Kč bez DPH a pověřuje 
starostu podpisem příkazní smlouvy. A současně navýšení položky 5169 (služby) a § 5512.
Pro 9
Tento bod byl schválen

15) Návrh-Zastupitelstvo města Rabí schvaluje koupi p.p.č. 123/34, 8716 m2 od vlastníků za 
sjednanou cenu 45 Kč za m2 – celkem 392.220 Kč. Náklady spojené s nabytím nemovitosti 
jdou na vrub kupujícímu - daň z nabytí nemovitosti, vklad do KN, vyhotovení kupní smlouvy.
Současně navýšení položky 6130 a § 3639.
Pro 9
Tento bod byl schválen

16) Návrh-Zastupitelstvo města Rabí dodatek č. 70,71,72,73,74,75, ke smlouvě s firmou 
Rumpold-p, s.r.o.
Pro 9
Tento bod byl schválen

Ve 20.40 hodin byla omluvena a odešla p. Janečková

17) Návrh-Zastupitelstvo města Rabí schvaluje zhotovení PD firmou INGVAMA dle 
nabídkové ceny 63.350 Kč bez DPH na akci odbahnění a opravu rybníka na p.p.č. KN 609 v  
k.ú. Bojanovice pod Rabím a současně navýšení položky 5169 a § 2341.
Pro 1 (p. Kraucher)                  proti 5              zdrželi se 2 (p.Lőffelmann, p. Jamrichová)
Tento bod nebyl schválen

18) Návrh-Zastupitelstvo města Rabí schvaluje podání žádosti o dotaci na CAS pro potřeby 
požární ochrany v obcích.
Pro 8
Tento bod byl schválen



19) Návrh-Zastupitelstvo města Rabí schvaluje rozpočtové opatření č.1/2016
Pro 8
Tento bod byl schválen

20) Návrh-Zastupitelstvo města Rabí bere na vědomí požadavek Klatovského rybářství, a.s., 
týkající se kácení stromů na p.č.267/1 a schvaluje jejich poražení v režii nájemce.
 Pro 7                   proti 0              zdrželi se 1 (p. Kraucher)                  
Tento bod byl schválen

21) Návrh-Zastupitelstvo města Rabí schvaluje účetní závěrku MŠ Rabí za r. 2015
Pro 8
Tento bod byl schválen

22) Návrh-Zastupitelstvo města Rabí schvaluje:
a) kladný hospodářský výsledek MŠ Rabí ve výši 6.809,79 Kč 
Pro 8
Tato část bodu byla schválena

b) ZM Rabí schvaluje rozdělení hospodářského výsledku 6.809.79
Na účet 411 (fond odměn) 1.000 Kč
Na účet 413 (rezervní fond) 5.809,79 Kč

Pro 8
Tato část bodu byla schválena

23) Návrh-Zastupitelstvo města Rabí schvaluje umístění sídla spolku ROSA Rabí v č.p. 15.
Pro 8
Tento bod byl schválen

24) Návrh-Zastupitelstvo města Rabí schvaluje účelovou dotaci pro Rábský okrašlovací 
spolek ve výši 15.000 Kč.
Pro 8
Tento bod byl schválen

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

Vyvěšeno na úřední desce dne: 11.2.2016
Vyvěšeno na elektronické úřední desce dne: 11.2.2016

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


