
Usnesení č.14/2016

z veřejného zasedání zastupitelstva města Rabí 
ze dne 7.12.2016 od 18 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Rabí

Počet přítomných zastupitelů 7, omluveno 2 ( p.Janečková, p.Nový). 
ZM Rabí je usnášeníschopné.

1) Zastupitelstvo města Rabí schvaluje ověřovateli zápisu p. J.Lohbergera a p.V.Hejpetra ml. a
zapisovatelkou p. R.Kočí. Do návrhové komise p. M.Jamrichovou
Pro 7
Tento bod byl schválen

2) Zastupitelstvo města Rabí  schvaluje navržený program zasedání.
Pro 7
Tento bod byl schválen

3) Zastupitelstvo města Rabí bere na vědomí plnění usnesení č.13 bez výhrad
Pro 7
Tento bod vzalo ZM jednohlasně na vědomí

4) Zastupitelstvo města Rabí schvaluje odpis dlouhodobého nedokončeného hmotného majetku ve
vlastnictví  města  Rabí,  vedeného  na  syntetickém účtu  042,  na  analytickém účtu  013  -  studie
parkoviště u kostela v hodnotě 17.800 Kč, analytický účet 017 - studie kořenová ČOV v Rabí  v
hodnotě 37.850 Kč. Důvodem odepsání je nerealizovatelnost projektů.
Pro 7           
Tento bod byl schválen

5) Zastupitelstvo města Rabí schvaluje
a)rozhodnutí  o  poskytnutí  dotace  z  programu  11703  –  IROP,  Technika  pro  IZS  –  dopravní
automobil pro JSDHO Rabí.
b)zpracování zadávací dokumentace na pořízení dopravního automobilu  firmou D.EU Consulting,
s.r.o., sídlem Luby 251, 339 01  Klatovy, zastoupenou jednatelem Mgr. Miroslavem Kolářem za
cenu 35.000 Kč bez DPH
c) tříčlennou komisi pro výběrové řízení ve složení: Václav Hejpetr ml., Miroslav Kraucher, Petr
Balcar.  Náhradníky:  Marie  Jamrichová,  Petr  Nový,  Radka  Kočí  a  odborného  poradce  Mgr.
Miroslava Koláře  
Pro 6                         Proti 0                       Zdrželi se 1 (p.Lőffelmannová)                       
Tento bod byl schválen

6) Zastupitelstvo města Rabí schvaluje finanční krytí nákladů na pořízení CAS z vlastních zdrojů.
Pro 7
Tento bod byl schválen

7) Zastupitelstvo města Rabí schvaluje
a) dopsání kroniky provedené paní Jamrichovou za rok 2006-2009 za předchozího kronikáře 
b) zápis za rok 2010 – 2015 provedený paní Jamrichovou
c) vyplacení běžné odměny za vedení kroniky za rok 2014 a 2015 z důvodů nevyplacení této 
odměny (200 Kč hr./měs., 600 Kč hr./uzavřený zápis za rok).  
Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 2 (p.Jamrichová, p.Lőffelmann)
Tento bod byl schválen



8) Zastupitelstvo města Rabí 
a) schvaluje navýšení základního kapitálu společnosti Pošumavská odpadová, s.r.o., na novou výši
1.885.800,-Kč
b) souhlasí s tím, aby nové vklady do společnosti Pošumavská odpadová, s.r.o., byly upsány takto:
přistupující noví společníci obec Předslav, obec Zavlekov a obec Podmokly vloží vklady ve výši
odpovídající počtu obyvatel dané obce násobeného 30,- Kč. Konkrétní výše vkladů jednotlivých
společníků jsou uvedeny v návrhu společenské smlouvy.
c)  schvaluje  novou  společenskou  smlouvu  společnosti  Pošumavská  odpadová,  s.r.o.  dle
přiloženého návrhu.
Pro 7
Tento bod byl schválen

9) Zastupitelstvo  města  Rabí  schvaluje dotaci  na  podporu  Českého  svazu  včelařů,  místní
organizace Rabí ve výši 5.000 Kč.
Pro 6 Proti 1 (p.Potužník) Zdrželi se 0
Tento bod byl schválen

10) Zastupitelstvo města Rabí schvaluje směnu po předchozím uveřejnění záměru. Pozemek p.č.
267/1 v k.ú. Rabí ve vlastnictví města Rabí o výměře 1543 m2 bude směněn za pozemek p.č.
268/10 ve vlastnictví firmy Klatovské rybářství – správa, a.s. 339 01  Klatovy (IČ: 49791443).
Důvodem směny je sjednocení pozemků města Rabí pro budoucí stavbu ČOV. Náklady spojené se
směnou budou hrazeny oběma stranami  bez rozdílu.  Směna je bez finanční  náhrady za rozdíl
ploch. 
Pro 3                Proti 4 (p.Lőffelmannová, p.Lőffelmann, p. Potužník, p. Boltík)      Zdrželi se 0   
Tento bod nebyl schválen

11)  Zastupitelstvo města Rabí schvaluje rozpočtová opatření č. 8, 12, 13, 14, 15 dle přiloženého
návrhu.
Pro 5  Proti 0     Zdrželi se 2 (p.Lőffelmannová, p.Lőffelmann)
Tento bod byl schválen

12) Zastupitelstvo města Rabí schvaluje následující obsazení bytů v č.p. 149 
a) byt č. 13 ve 2. podlaží domu 2+1 o výměře 72,75 m2 (po p.Bláhové) obdrží paní E.Tancošová
b) byt č. 5 ve 2. podlaží domu 1+kk o výměře 34,5 m2 (po p.Slivkové) obdrží paní Pelzerová 
c) byt č. 6 ve 2. podlaží domu 1+1 o výměře 56,35 m2 (po p.Tancošové) obdrží paní J.Slivková
d) byt č. 3 v 1. podlaží domu o výměře 35,41 m2 (po p.Brejchovi) – zatím v jednání 
Pro 7                         
Tento bod byl schválen

13) Zastupitelstvo města Rabí bere na vědomí žádost občanů Čepic týkající se řešení nedostatku
pitné a užitkové vody v části obce. Tato otázka bude předmětem řešení příštího zasedání ZM Rabí.
Pro 7                         
Tento bod vzalo ZM jednohlasně na vědomí

14) Zastupitelstvo města Rabí schvaluje rozpočet města Rabí na rok 2017 v paragrafech.
Příjmy ve výši celkem 13 392 249,-Kč
Výdaje ve výši celkem 14 644 384,-Kč
Rozdíl ve výši  - 1 252 135,-Kč
Pro 7
Tento bod byl schválen



15) Zastupitelstvo města Rabí schvaluje umístění inženýrských sítí do pozemku p.č. 206/27 v k.ú. 
Čepice z důvodu výstavby RD na pozemku p.č. 175/2 v k.ú. Čepice.
Pro 7
Tento bod byl schválen

16) Zastupitelstvo města Rabí schvaluje dodatek č.3 ke Smlouvě o zajištění veřejného osvětlení 
pro město Rabí a dodatek č. 3 ke Smlouvě o zajištění veřejného osvětlení pro město Rabí-
Bojanovice z důvodu navýšení počtu světelných bodů.
Pro 7
Tento bod byl schválen

17) Zastupitelstvo města Rabí schvaluje rozdělení pozemků pro potřeby budoucí odstavné plochy 
dle přiloženého geometrického plánu.
Pro 7
Tento bod byl schválen

18)  Zastupitelstvo  města  Rabí  schvaluje  geometrický  plán  pro  umístění  věcného  břemene  na
pozemku p.č. 464/6 v k.ú. Rabí, z důvodu budoucí výstavby kanalizačního vedení pro ČOV Rabí.
Zřízení VB je dohodou stran bez nároku na náhradu za omezení vlastnického práva. Zápis do KN a
náklady spojené se zápisem jdou na vrub města Rabí.
Pro 7
Tento bod byl schválen

19) Zastupitelstvo města Rabí schvaluje vstup do Sdružení měst a obcí Plzeňského kraje.
Pro 7
Tento bod byl schválen

20) Zastupitelstvo města Rabí schvaluje návrh cen na rok 2017  ke smlouvě o zabezpečení sběru,
přepravy,  třídění,  využívání  a odstraňování  komunálních  odpadů dle  přiloženého návrhu firmy
Rumpold-P s.r.o.
Pro 7
Tento bod byl schválen

21) Zastupitelstvo města Rabí schvaluje
a)  zpracování  a  podání  žádosti  při  přípravě  zajištění  financování  ze  zdrojů  Státního  fondu
životního  prostředí  pro  projekt  „Zkvalitnění  nakládání  s  odpady  –  Rabí“,  v  rámci  programu
Operační program životního prostředí firmou Koncedo, s.r.o., Chelčického 733/28, 600 02 Hradec
Králové za cenu 60.000 Kč bez DPH a provedení potřebné změny v rozpočtu §3726, položka
5169.
b) dodatek k objednávané činnosti v případě neposkytnutí dotace vrátí do 1 měsíce od oznámení o
neposkytnutí dotace městu Rabí 100% z objednané ceny za celé plnění zakázky.
Pro 7
Tento bod byl schválen 

22) Zastupitelstvo města Rabí schvaluje poskytnutí dotace na rok 2016 pro MS Březinka Rabí ve 
výši 6.000 Kč.
Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 1 (p. Potužník)
Tento bod byl schválen



23) Zastupitelstvo města Rabí schvaluje:
a)  zřízení  inventurní  komise  ve  složení:  předseda  –  Petr  Nový,  členové  -  Petr  Balcar,  Marie
Jamrichová, Eduard Potužník, Iveta Nováková, Ladislav Pretl,Václav Hejpetr ml.
b) plán inventur na rok 2016 s platností od 8.12.2016 do 31.1.2017
Pro 7
Tento bod byl schválen

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

Vyvěšeno na úřední desce dne: 9.12.2016
Vyvěšeno na elektronické úřední desce dne: 8.12.2016

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


