
Usnesení č.8/2015

z veřejného zasedání zastupitelstva města Rabí 
ze dne 18.11.2015 od 18 hodin v zasedací síni v Rabí č.p. 57

Počet přítomných zastupitelů 9, omluveno 0 ZM Rabí je usnášeníschopné.

1) Návrh-Zastupitelstvo města Rabí schvaluje ověřovateli zápisu p.Václava Hejpetra a 
p.Vladimíra Sedláčka a  zapisovatelkou I. Novákovou. Do návrhové komise p. Marii 
Jamrichovou.
Pro 9
Tento bod byl schválen

2)Návrh- Zastupitelstvo města Rabí  schvaluje navržený program zasedání včetně doplněných
bodů. Pro 9
Tento bod byl schválen

3) Návrh-Zastupitelstvo města Rabí bere na vědomí plnění usnesení č.7 bez výhrad
 Pro 9
Tento bod vzalo ZM jednohlasně na vědomí

4)Návrh- Zastupitelstvo města Rabí schvaluje rozpočtové opatření č.11/2015 a č.12/2015 dle 
návrhu.
 Pro 9
Tento bod byl schválen

5)Návrh- Zastupitelstvo města Rabí schvaluje rozpočet na rok 2016 v paragrafech.
Příjmy ve výši celkem 8 038 640,-Kč
Výdaje ve výši celkem 6 876 713,-Kč
Rozdíl ve výši  + 1 161 927,-Kč
Pro 8                  proti 0              zdrželi se 1 (p.Boltík)
Tento bod byl schválen

6) Návrh-Zastupitelstvo města Rabí schvaluje poskytnutí účelové dotace 3 000,-Kč Diakonii 
ČCE-Západní Čechy za účelem pořízení notebooku pro potřeby klientů stacionáře Klíček v 
Sušici.
 Pro 9
Tento bod byl schválen

7) Návrh-Zastupitelstvo města Rabí schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č.2/2015, kterou se 
vydává Požární řád města Rabí. 
Pro 9
Tento bod byl schválen

8) Návrh-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.
Pro 9
Tento bod a) byl schválen



b) plán inventur na rok 2015 s platností od 1.12.2015 do 31.1.2016
Pro 9
Tento bod b) byl schválen

9) Návrh-Zastupitelstvo města Rabí schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č.3/2015 o zrušení 
Obecně závazné vyhlášky k zajištění čistoty a pořádku v obci a chovu hospodářského 
zvířectva roku 1994 a Obecně závazné vyhlášky č.1/2007 o místním poplatku za provozované
výherní hrací přístroje ( důvodem je jejich neslučitelnost s platnými zákony ).
Pro 9
Tento bod byl schválen

10) Návrh-Zastupitelstvo města Rabí schvaluje zřizovací listinu JSDHO Rabí.
Pro 9
Tento bod byl schválen

11)Návrh- Zastupitelstvo města Rabí schvaluje Řád ohlašovny požáru.
Pro 9   
Tento bod byl schválen

12) Návrh-Zastupitelstvo města Rabí schvaluje umístění sídla spolku včelařů a SDH 
Bojanovice v čp.57  . 
Pro 9
Tento bod byl schválen

13)Návrh- Zastupitelstvo města Rabí schvaluje přechod nájemního vztahu s Městem Rabí 
v čp. 66 mezi paní Danou Heřmanovou a Josefem Heřmanem z důvodu odhlášení paní 
Heřmanové do nového místa trvalého pobytu a pověřuje starostu podpisem nové nájemní 
smlouvy od 1.1.2016 na dobu určitou jednoho roku s možností opakovaného prodloužení za 
stávající výši nájmu.
Pro 9
Tento bod byl schválen

14)Návrh- Zastupitelstvo města Rabí schvaluje prodej p.p.č.1344/1 v k.ú. Rabí. 
Pro 0               proti 7            zdrželi se 2 (p. Lőffelmann, p.Lőffelmannová)
Tento bod nebyl schválen

15) Návrh- Zastupitelstvo města Rabí schvaluje směnu pozemků po předchozím vyvěšení 
záměru, p.p.č.1727/4 (105 m2)  v k.ú.Rabí  ve vlastnictví Radislava, Romany,Roberta, Marie 
Koprdových za p.p.č.227/1, 1726/10 ( celková výměra 92 m2) ve vlastnictví Města Rabí a 
pověřuje starostu podpisem smlouvy. Všechny náklady související se směnou hradí žadatel.
Pro 8         proti 0                  zdrželi se 1 (p.Lőffelmannová)
Tento bod byl schválen

16)Návrh- Zastupitelstvo města Rabí schvaluje umístění stavby na p.p.č.1257/2 v k.ú.Rabí.
Pro 9
Tento bod byl schválen

17) Návrh-Zastupitelstvo města Rabí schvaluje stavební záměr na p.p.č.1581/4 v k.ú. Rabí. 
Pro 9
Tento bod byl schválen



18) Návrh-Zastupitelstvo města Rabí schvaluje záměr napojení na kanalizaci a vodovod 
k záměru stavby na p.p.č.1581/4 v k.ú. Rabí za podmínek, které upřesní správce firma 
Aquašumava. Při splnění podmínek pověřuje ZM starostu podpisem smlouvy o zřízení 
věcného břemene k nemovitosti, které se týká uložení potrubí z domovní čistírny odpadních 
vod.
Pro 9 
Tento bod byl schválen
 
19) Návrh-Zastupitelstvo města Rabí schvaluje  nákup parkovacího automatu dle 
předloženého návrhu firmy WSA doprava a parkování s.r.o.,Radnice za cenu 176 091,-Kč a 
zařadit do majetku na účet 022 (samostatné hmotné movité věci) a upravit rozpočet v § 2219 a
položce 6122.
Pro 9
Tento bod byl schválen

20) Návrh- Zastupitelstvo města Rabí bere na vědomí nabídnutou cenu p.Kalného za 
p.p.č.64/1, 7/3 a 7/2 a pověřuje starostu oslovením firem na studii přestavby a využitelnosti 
stavby.
Pro 9
Tento bod vzalo ZM jednohlasně na vědomí

21) Návrh-Zastupitelstvo města Rabí schvaluje redukci porostu na pozemcích, které nejsou 
určeny k plnění funkce lesa na p.p.č.1283/3,1344/1,1344/2,1746/1 v k.ú. Rabí.
Pro 9
Tento bod byl schválen

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

Vyvěšeno na úřední desce dne: 19.11.2015
Vyvěšeno na elektronické úřední desce dne: 19.11.2015

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


