
Usnesení č.11

z veřejného zasedání zastupitelstva města Rabí 
ze dne 13.4.2016 od 18:07 hodin v zasedací místnosti MěÚ Rabí.

Počet přítomných zastupitelů 7.  Omluveni: R. Janečková, E. Potužník. 
ZM Rabí je usnášeníschopné.

1) ZM Rabí schvaluje ověřovateli zápisu p. R. Lupíška, p. Vl. Sedláčka a  zapisovatelkou M. 
Jamrichovou. Do návrhové komise p. M. Krauchera.
Pro 7 proti              zdrželi se 
Tento bod byl schválen

2) ZM Rabí schvaluje navržený program včetně doplnění programu o body č. 18 -20.

Pro 7 proti              zdrželi se 
Tento bod byl schválen

3) ZM bere na vědomí plnění usnesení č.10 bez výhrad.
Pro 7 proti              zdrželi se 
Tento bod byl schválen

4) ZM Rabí schvaluje poskytnutí účelové dotace ve výši 4.000 Kč na propagaci kulturní akce 
Ruinfest, užití znaku města Rabí na propagačních materiálech akce a pověřuje starostu 
podepsáním smlouvy o poskytnutí dotace. 
Pro 1 (p. Jamrichová)             proti 5               zdrželi se 1 (p.Nový)
Tento bod nebyl schválen

5) ZM Rabí schvaluje poskytnutí účelové dotace ve výši 5000 Kč pro potřeby žákovského 
fotbalového týmu Žichovice a pověřuje starostu podepsáním smlouvy o poskytnutí dotace.
Pro 2 (p. Jamrichová, p.Lőffelmannová)     proti 5              zdrželi se 
Tento bod nebyl schválen

6) ZM Rabí schvaluje grantový program města Rabí v oblasti kultury, sportu, volného času a 
vzdělávání. Touto formou se budou poskytovat finance na podporu akcí v Rabí, Bojanovicích 
a Čepicích od roku 2017.
Pro 6 proti              zdrželi se 1 (p.Lőffelmann)
Tento bod byl schválen

7) ZM Rabí bere na vědomí žádost o zajištění opěrné zdi a pověřuje starostu obce dalším 
šetřením v uvedené záležitosti. Důvodem stávajícího stavu zdi je zřejmě nedostatečná opora v
základu zdi způsobená zásahem žadatele 1 metr od základové spáry této zdi. 
Pro 7
Tento bod byl schválen proti  zdrželi se

8) ZM Rabí schvaluje Akci „Rabí p.č. 464/1,2,5, KT – k NN“ a pověřuje starostu podepsáním
smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene.
Pro 7                       
Tento bod byl schválen proti  zdrželi se

9) ZM Rabí schvaluje stavbu „Bojanovice – garáž u RD č.p. 43 na p.p.č. 340“ v k.ú. 
Bojanovice.
Pro 7 proti  zdrželi se
Tento bod byl schválen



10) ZM Rabí ve výběrovém řízení schvaluje zhotovení výměny oken a dveří v budově 
sportovního areálu, za cenu 309.233 Kč s DPH od firmy Rednex spol. s. r. o., Plzeňská 888, 
339 01 Klatovy a pověřuje starostu podepsáním smlouvy o dílo č.037/2016 a provedení 
potřebné úpravy v rozpočtu .
Pro 7 proti  zdrželi se  
Tento bod byl schválen

11) ZM Rabí schvaluje zhotovení PENB – posouzení energetické náročnosti budov dle 
zákona č.406/2000 Sb. o hospodaření s energií od Ing. Jiřího Kojzara za cenu 20.000 Kč a 
provedení potřebné úpravy v rozpočtu.
Pro 7 proti  zdrželi se  
Tento bod byl schválen

12) ZM Rabí bere na vědomí zatékání do krovu kapličky v Bojanovicích a pověřuje 
místostarostu dalším jednáním ohledně zabezpečení této památky. 

13) ZM Rabí schvaluje aktualizaci programu obnovy a rozvoje vesnice.
Pro 7   proti  zdrželi se               
Tento bod byl schválen

14) ZM Rabí schvaluje zhotovitele akce „Připojení vrtu HV2“ firmu VAK SERVIS s. r. o., 
Domažlické předměstí 610, 339 01  Klatovy za nejnižší nabídkovou cenu 310.828,76 Kč bez 
DPH a pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo. 
Pro 5 proti              zdrželi se 2 (manželé Lőffelmannovi)
Tento bod byl schválen

15) ZM Rabí schvaluje koupi za účelem vybudování odstavné dopravní plochy p.p.č. 132/14 
v k.ú. Rabí o výměře 20 m2 za sjednanou cenu 45 Kč za m2. Náklady spojené s nabytím 
nemovitosti jdou na vrub kupujícímu - daň z nabytí nemovitosti, vklad do KN, vyhotovení 
kupní smlouvy. Současně navýšení položky rozpočtu  6130 a § 3639. 
Pro 5 proti              zdrželi se 2 (manželé Lőffelmannovi)
Tento bod byl schválen

16) ZM Rabí schvaluje koupi za účelem vybudování odstavné dopravní plochy p.p.č. 123/33 
(8282 m2), 123/37 (645 m2), 1732/4 (93 m2), 123/38 (83 m2), st.177 (10 m2) za sjednanou 
cenu 45 Kč za m2 – celkem 410.085 Kč. Náklady spojené s nabytím nemovitosti jdou na vrub
kupujícímu - daň z nabytí nemovitosti, vklad do KN, vyhotovení kupní smlouvy. Současně 
navýšení položky rozpočtu  6130 a § 3639. 
Pro 5 proti              zdrželi se 2 (manželé Lőffelmannovi)
Tento bod byl schválen

17) ZM Rabí schvaluje zrušení dvou běžných účtů vedených u České spořitelny č. ú. 
821404379/0800 a 9021-821404379/0800. Hotovost z účtu 821404379/0800 převést na účet 
č. 115-1158740257/0100 a z BÚ č. ú. 9021-821404379/0800 hotovost převést na č. ú. 115-
1803060247/0100 (poplatky z parkování).
Pro 7                proti  zdrželi se
Tento bod byl schválen

18) ZM Rabí schvaluje rozpočtová opatření č.2 a 3 dle návrhu.
Pro 6 proti              zdrželi se 1 (p.Lőffelmann)
Tento bod byl schválen

19) ZM Rabí schvaluje opravu přepadu nádrže vodojemu a pověřuje starostu ke zjištění další 
nabídky k provedení prací.
Pro 7 proti  zdrželi se



Tento bod byl schválen

20) ZM Rabí schvaluje nabídku na zpracování projektové dokumentace pro přístavbu MŠ 
Rabí firmou Adestik, s.r.o., Vrhaveč 99, 339 01 Klatovy, ing. Drahoslav Koura. Za cenu 168 
900 Kč bez DPH a provedení potřebné úpravy v rozpočtu.  ZM pověřuje starostu podpisem 
smlouvy o dílo.
Pro 7  proti  zdrželi se                             
Tento bod byl schválen

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

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

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


