
Usnesení č.2/2014
z veřejného zasedání zastupitelstva města Rabí 

ze dne 17.12.2014 od 18 hodin v zasedací síni v Rabí č.p. 57

1) Zastupitelstvo města Rabí schvaluje ověřovateli zápisu p. J Tauchena, p.V. Hejpetra ml. a 
zapisovatelkou I. Novákovou.
                                         
2) Zastupitelstvo města Rabí schvaluje zvolit návrhovou komisi : p.Marie Jamrichová.

3) Zastupitelstvo města Rabí  schválilo program zasedání.

4) Zastupitelstvo města Rabí schválilo pronájem pozemků v k.ú.Bojanovice pod Rabím p. 
L.Barborkovi

5) Zastupitelstvo města Rabí schválilo poskytnutí prostor v čp.15 v Rabí spolku ROSa Rabí a 
pověřilo starostu podepsáním smlouvy na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce.

6) Zastupitelstvo města Rabí pověřuje starostu vyvinout další jednání s fi. AQUQŠUMAVA a
dalšími subjekty ohledně PD na stavební povolení vrtu HV 2.

7) Zastupitelstvo města Rabí schválilo doplnění světla v Bojanovicích u Božích muk.
    Zastupitelstvo města Rabí neschválilo doplnění světel ke hřbitovu v Rabí.

8) Zastupitelstvo města Rabí neschválilo návrh starosty zpětně vyplatit příspěvek na činnost 
MS Březinka Rabí za rok 2014 ve výši 15 000,-Kč. ZM požaduje doplnění dokumentů a 
dokladů k žádosti MS Březinka o příspěvek na činnost na rok 2015

9) Zastupitelstvo města Rabí schválilo rozpočtové opatření č.7, č.8, č.9, a č.10 dle 
předloženého návrhu..

10) Zastupitelstvo města Rabí schválilo pravomoc starosty upravovat rozpočet v jednotlivých 
položkách rozpočtu do výše 50 000,-Kč na jednu položku.

11) Zastupitelstvo města Rabí schválilo návrh na doplnění rozpočtu na r. 2015, dle 
předloženého návrhu. Ve výdajové čáti zvýšení o 201 600,-Kč oproti původnímu návrhu

12) Zastupitelstvo města Rabí schválilo rozpočet na rok 2015 v paragrafech
Příjmy ve výši celkem 10 872 250,-Kč
Výdaje ve výši celkem   6 602 413,-Kč
Rozdíl ve výši                4 269 837,-Kč

13) Zastupitelstvo města Rabí rozhodlo povolit kácení stromů na pozemku p.č. 1283/4, 1747, 
1257/2 v k.ú. Rabí, na pozemku p.č.206/1 v k.ú.Čepice a na pozemku p.č.1356/19 v k.ú. Rabí

14) Zastupitelstvo města Rabí schválilo rozpočet Svazku obcí Pošumaví na rok 2015 dle 
návrhu.

15) Zastupitelstvo města Rabí schválilo přijetí příspěvku na hospodaření v lesích ve výši 
38 139,-Kč



16) Zastupitelstvo města Rabí schválilo příspěvek na vybavení JSDHO pro vybrané obce ve 
výši 16 917,-Kč a na věcné vybavení ve výši 6 132,-Kč

17) Zastupitelstvo města Rabí schválilo pronájem sálu a výčepu v KD pro FK Budětice 2012 
dne 31.12.2014 jako pro místní spolky.

18) Zastupitelstvo města Rabí schválilo pronájem sálu KD Rabí pro TJ Žichovice 31.1.2015 
jako pro místní spolky. 

19) Zastupitelstvo města Rabí schválilo finanční příspěvek pro MS Březinka ve výši 5 000,-
Kč.

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

Vyvěšeno na úřední desce dne: 19.12.2014

Vyvěšeno na elektronické úřední desce dne: 19.12.2014

Sejmuto z úřední desky dne:

Sejmuto z elektronické úřední desky dne:


