
Usnesení č.17/2017

z veřejného zasedání zastupitelstva města Rabí 
ze dne 21.6.2017 od 18 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Rabí.

Počet přítomných zastupitelů 6, omluveni 2 (p.Balcar, p.Nový). P.Janečková přijde později. 
ZM Rabí je usnášeníschopné.

1)  Zastupitelstvo  města  Rabí  schvaluje  ověřovateli  zápisu  p.  P.Ottise  a  p.V.Hejpetra  ml.  a
zapisovatelkou p. R.Kočí. 
Pro 6
Tento bod byl schválen

2) Zastupitelstvo města Rabí  schvaluje navržený program zasedání včetně doplňujících bodů.
Pro 6
Tento bod byl schválen

Příchod p. Janečkové v 18:10 – přítomno 7 zastupitelů

3) Zastupitelstvo města Rabí bere na vědomí plnění usnesení č.16 bez výhrad.
Tento bod vzalo ZM na vědomí

4) Zastupitelstvo schvaluje uzavření smlouvy – Pošta Partner z důvodu udržení poštovních služeb v
plném rozsahu v obci Rabí, výhledově s provozní dobou přesahující 7 pracovních hodin.
Pro 7           
Tento bod byl schválen

5) Zastupitelstvo města Rabí schvaluje vyvolat jednání ohledně převodu pozemků pod místními
komunikacemi p.č.1184/1, p.č. 1189 a p.č. 1184/4 v k.ú. Čepice, které jsou ve vlastnictví České
republiky.
Pro 7
Tento bod byl schválen

6) Zastupitelstvo města Rabí schvaluje uložení vyústění ČOV do pozemku p.č. 206/27 v k.ú. Čepice
ve prospěch stavby kanalizační přípojky pro RD č.p. 51 a zřízení bezúplatného věcného břemene ve
prospěch Kateřiny Kláskové, nar. 24.4.1974 a Josefa Kláska, nar. 27.2.1965, bytem Ungrova 678/6,
Malešice, 108 00 Praha 10.
Pro 7
Tento bod byl schválen

7) Zastupitelstvo města Rabí neschvaluje pozemkové úpravy v k.ú. Bojanovice. Důvodem je, že na
komplexní řešení pozemkových úprav by byla použita veškerá půda mimo intravilán, který je ve
vlastnictví města Rabí.
Pro 7
Tento bod byl schválen

8) Zastupitelstvo města Rabí schvaluje obsazení bytu č. 13 (2+1) v č.p. 149 panu Pavlu Ottisovi.
Pro 7
Tento bod byl schválen

9) Zastupitelstvo města Rabí schvaluje
a) návrh změny územního plánu v k.ú. Rabí za účelem budoucí stavby RD. Náklady související se



změnou ÚP hradí žadatel.
b) třístrannou smlouvu se zhotovitelem projektové dokumentace změny ÚP.
c) ustanovit pořizovatelem změny ÚP MěÚ Sušice, odbor výstavby a územního plánování.
d) Miroslava Krauchera jednáním  s dotčenými orgány.
Pro 7
Tento bod byl schválen

10) Zastupitelstvo města Rabí schvaluje
a) přijetí finanční dotace z rozpočtu Plzeňského kraje do rozpočtu města Rabí ve výši 500.000 Kč z
dotačního titulu „2017 Příspěvek na nákup nové CAS“.
b) přijetí finanční dotace z rozpočtu Plzeňského kraje do rozpočtu města Rabí ve výši 70.000 Kč z
dotačního titulu „Plzeňský kraj – bezpečný kraj a prevence kriminality pro rok 2017“.
Pro 7                    
Tento bod byl schválen

11) Zastupitelstvo města Rabí schvaluje výpověď smlouvy o komplexním zabezpečení zneškodnění
směsných komunálních odpadů pro obec Rabí ve znění jejích dodatků, uzavřené dne 4.1.1999 se
společností  RUMPOLD-P s.r.o.,  se sídlem Úslavská 27,  301 44 Plzeň,  IČ:61778516 a pověřuje
starostu k podání výpovědi k 30.6.2017.
Pro 7                   
Tento bod byl schválen

12)  Zastupitelstvo města Rabí schvaluje zhotovitele akce „Oprava povrchů Rabí náměstí“ firmou
Swietelsky stavební s.r.o., IČ: 44035599, se sídlem Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice za
nabídkovou cenu 738.659,45 Kč bez DPH, tj. 893.777,93 Kč s DPH 21%.
Pro 7                         
Tento bod byl schválen

13) Zastupitelstvo města Rabí schvaluje rozpočtové opatření č. 3 dle návrhu.
Pro 7
Tento bod byl schválen

14)  Zastupitelstvo  města  Rabí  schvaluje  pronájem nebytových  prostor  v  KD  Rabí  paní  Aleně
Kraucherové  za  stejných  podmínek  jako  u  ostatních  nájemců.  Nájemné  činí  10  Kč/m2
měsíčně+spotřebovanou elektrickou energii.
Pro 7
Tento bod byl schválen

15) Zastupitelstvo města Rabí schvaluje inventarizaci vzrostlých stromů za cenu 500 Kč bez DPH
firmou  ARBORISTIKA  RUDA,  Ladislav  Ruda,  Hlavňovice  9,  IČ:  65578571,  z  důvodu
plánovaného čerpání dotací na ošetření dřevin.
Pro 7
Tento bod byl schválen

16)  Zastupitelstvo  města  Rabí  schvaluje  dokumentaci  stavby,  záměr  jejího  zhotovení  vč.
komunikačního napojení z pozemku p.č. 175/2 a 206/48 v k.ú. Čepice na místní komunikaci ležící
na pozemku města Rabí p.č. 206/27 v k.ú. Čepice.
Pro 7
Tento bod byl schválen

17) Zastupitelstvo města Rabí odkládá prodej malotraktoru do doby vyjádření SDH Čepice.
Tento bod vzalo ZM na vědomí



18)  Zastupitelstvo  města  Rabí  schvaluje  záměr  pořídit  automatické  zvonění  v  kostele  sv.  Jana
Nepomuckého v Rabí.
Pro 7
Tento bod byl schválen

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

Vyvěšeno na úřední desce dne: 23.6.2017
Vyvěšeno na elektronické úřední desce dne: 22.6.2017

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


