
Usnesení č.15/2017

z veřejného zasedání zastupitelstva města Rabí 
ze dne 7.3.2017 od 18 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Rabí

Počet přítomných zastupitelů 8, omluven 1 (p.Lőffelmann) ZM Rabí je usnášeníschopné.

1) Zastupitelstvo města Rabí schvaluje ověřovateli zápisu p.V.Hejpetra a p.M. Růtovou a  
zapisovatelkou I. Novákovou. Do návrhové komise p. M.Jamrichovou
Pro 8
Tento bod byl schválen

2) Zastupitelstvo města Rabí  schvaluje navržený program zasedání včetně doplňujících bodů
Pro 8
Tento bod byl schválen

3) Zastupitelstvo města Rabí bere na vědomí plnění usnesení č.14 bez výhrad
Pro 8
Tento bod vzalo ZM jednohlasně na vědomí

4) Zastupitelstvo města Rabí schvaluje spolupráci s Úřadem práce, která se týká vytvoření 
pracovních příležitostí dotovaných Úřadem práce.
Pro 8           
Tento bod byl schválen

5) Zastupitelstvo města Rabí bere na vědomí průběh výběrového řízení na pořízení 
dopravního automobilu pro JSDHO Rabí.
ZM bere na vědomí, nehlasovalo se

6) Zastupitelstvo města Rabí schvaluje provedení administrace veřejné zakázky firmou 
Mazeppa s.r.o., Barrandova 404/28, 326 00 Plzeň, IČ: 27187039, za nabídnutou cenu 
26.500,-Kč bez DPH.
Pro 8
Tento bod byl schválen

7) Zastupitelstvo města Rabí schvaluje umístění skladu a revitalizaci prostoru vedle hasičské 
zbrojnice za účelem zefektivnění sběru elektroodpadu a pověřuje starostu obce podat 
výpověď z pronájmu pozemku současnému nájemci.
Pro 8
Tento bod byl schválen

8) Zastupitelstvo města Rabí schvaluje :

a)podání žádosti o příspěvek ve výši 500.000 Kč na nákup nové CAS z dotačního programu 
„Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Plzeňského kraje v roce 2017“.
b)podání žádosti o dotaci ve výši 500.000 Kč na výměnu povrchu na náměstí v Rabí z 
programu „Stabilizace a obnova venkova 2017“.
 c)podání žádosti o dotaci ve výši 60.000 Kč na věcné vybavení JSDHO Rabí z programu  
„Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Plzeňského kraje v roce 2017“. 
d)podání žádosti o dotaci ve výši 70.000 Kč  na pořízení informačních směrovek a dřevěného 
posezení v Rabí z programu „Podpora rozvoje venkovského cestovního ruchu v Plzeňském 
kraji pro rok 2017“.
e)podání žádosti o dotaci v programu „Plzeňský kraj-bezpečný kraj“ na ukazatele rychlosti.
Pro 8
Tento bod byl schválen



9) Zastupitelstvo města Rabí schvaluje účetní závěrku MŠ Rabí za rok 2016.
Pro 8
Tento bod byl schválen

10) Zastupitelstvo města Rabí schvaluje kladný hospodářský výsledek MŠ Rabí za rok 2016 
ve výši 18.576,18 Kč.
Pro 8                           
Tento bod byl schválen

11) Zastupitelstvo města Rabí schvaluje rozdělení kladného hospodářského výsledku MŠ 
Rabí ve výši 18.576,18 Kč.
- účet 411(fond odměn) 1.000,06 Kč
- účet 413 (rezervní fond) 17.576,12 Kč.
Pro 8                         
Tento bod byl schválen

12) Zastupitelstvo města Rabí schvaluje pořízení bytu v č.p. 148 za vydraženou kupní cenu 
545.000 Kč a pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy a provedení potřebné úpravy v 
rozpočtu města Rabí.
Pro 7                               Proti: 0                           Zdrželi se : 1 (p.Janečková)                         
Tento bod byl schválen

13) Zastupitelstvo města Rabí schvaluje záměr umístění expozice sokolnictví v č.p. 57 za 
účelem doplnění výstavní expozice muzea řemesel a zlepšení využití volnočasových aktivit 
návštěvníků města Rabí.
 Pro 8                         
Tento bod byl schválen

14) Zastupitelstvo města Rabí schvaluje přemístění kanceláře MěÚ do budovy historické 
radnice v č.p. 15 z důvodů zkvalitnění dostupnosti poskytovaných služeb pro občany.
 Pro 5                    Proti: 2 (p.Boltík, p.Lőffelmannová)        Zdrželi se : 1 (p.Potužník)          
Tento bod byl schválen

15) Zastupitelstvo města Rabí schvaluje zřízení terminálu pro bezhotovostní platby 
v kanceláři MěÚ.
 Pro 8                         
Tento bod byl schválen

16) Zastupitelstvo města Rabí schvaluje novou vyhlášku o odpadech č.1/2017 účinnou od 
1.1.2018. 
 Pro 8                         
Tento bod byl schválen

17) Zastupitelstvo města Rabí bere na vědomí inventury za rok 2016 bez výhrad.
 Pro 8                         
Tento bod byl schválen

18) Zastupitelstvo města Rabí schvaluje odklad záměru výstavby vodovodu v Čepicích z 
důvodů nedostatečného zájmu o využití veřejného zdroje, a tím neudržitelného provozování 
vodovodní infrastruktury. Pověřuje starostu zhotovit odběrné místo užitkové vody pro 
nouzové zásobování u klubovny SDH Čepice a provedení potřebných úprav.
Pro 7                               Proti: 0                           Zdrželi se : 1 (p.Janečková)                         
Tento bod byl schválen



19) Zastupitelstvo města Rabí schvaluje poskytnutí účelové dotace na dopravní obslužnost v 
Plzeňském kraji ve výši 30 420,- Kč.
 Pro 8                         
Tento bod byl schválen

20) Zastupitelstvo města Rabí schvaluje poskytnutí účelové dotace na pořádání výroční oslavy
105 let SDH Bojanovice v částce 30 000,-Kč. 
Pro 8                         
Tento bod byl schválen

21) Zastupitelstvo města Rabí schvaluje zpracování návrhu variantních řešení na rekonstrukci 
hasičské zbrojnice od firmy: Projektová a znalecká kancelář, Ing. Václav Vlček, s.r.o. 
Denisova 93/ I.1, 339 01 Klatovy. Důvodem řešení je možnost čerpání dotace na rekonstrukce
zbrojnic ve výši až 95% z uzn. nákladů z MAS Pošumaví v roce 2018. 
Pro 8                         
Tento bod byl schválen

Ve 21.47 odešel zastupitel p.Potužník. ZM Rabí je stále usnášeníschopné.

22) Zastupitelstvo města Rabí odkládá poskytnutí dotace na provoz sociálních lůžek LDN 
Horažďovice a pověřuje starostu zjištěním dalších informací. 
Pro 7                         
Tento bod byl schválen

23) Zastupitelstvo města Rabí pověřuje starostu zjištěním stavu zvoničky na kapličce v 
Čepicích 
Pro 7                         
Tento bod byl schválen

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

Vyvěšeno na úřední desce dne: 8.3.2017
Vyvěšeno na elektronické úřední desce dne: 8.3.2017

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


