
Usnesení č. 1/2014
 z veřejného zasedání zastupitelstva města Rabí, které se konalo dne 6.2. 2014 

 od 18:00 hod. v zasedací místnosti č.p. 57.

1.  ZM Rabí vzalo na vědomí plnění usnesení č. 9 ze dne 11.12. 2013

2.  ZM Rabí schválilo rozpočtová opatření č. 5 města Rabí za r. 2013.

3.  ZM Rabí rozhodlo pověřit starostu podepsáním smlouvy s fi. Rumpold-P s.r.o., provozovna 
     Sušice, na svoz  komunálního odpadu na r. 2014.
 
4.  ZM Rabí rozhodlo pověřit starostu podepsáním smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného  
     břemene na  p.p.č. 238/1 v k.ú. Bojanovice pod  Rabím mezi fi. RWE GasNet, s.r.o. Ústí nad 
     Labem a Městem Rabí. Stanovená v místě obvyklá cena věcného břemene je  80,- Kč/m2, tzn. 
     celkem 1.144,- Kč.

5.  a) ZM Rabí vzalo na vědomí vícepráce na objektu č.p. 15.
     b) ZM Rabí rozhodlo pověřit fi. DOTin s.r.o. Č. Budějovice provedením výběrového řízení.     
     c) ZM Rabí rozhodlo o složení výměrové komise: Mgr. Karlíková D., Mgr. Vošalík J,.  
         Lőffelmann L.,   Ing. Nováček J.
     d) ZM Rabí rozhodlo pověřit starostu podepsáním smlouvy s vybranou firmou na dodávku
          víceprací. 

6.  ZM Rabí rozhodlo prodat  ze skladu střešení krytinu taška bobrovka za cenu 6,50/ks.

7.  ZM Rabí rozhodlo pověřit starostu podáním žádosti o přidělení dotace z KÚPK z Programu 
     obnova venkova  na vybudování 2 bytů v č.p. 139  v Rabí – hasičská zbrojnice.

8.  ZM Rabí rozhodlo požádat o bezúplatný převod p.p.č. 1742/2 v k.ú. Rabí od ÚPZSVM,  
     územní pracoviště  Plzeň.

9.  a)  ZM Rabí rozhodlo pověřit fi. DOTin s.r.o. Č. Budějovice provedením výběrového řízení na 
          lesní cestu v obci Čepice.
     b)  ZM Rabí rozhodlo o složení výměrové komise: Mgr. Karlíková D., Mgr. Vošalík J,.  
          Lőffelmann L.,   Ing. Nováček J.  
     c)  ZM Rabí pověřilo starostu podepsáním smlouvy s vybranou firmou na dodávku prací.

10. ZM Rabí rozhodlo pověřit starostu jednáním s obcí Budětice o odkoupení p.p.č. 1423/1 o  
      výměře   3794 m2 v k.ú. Budětice, kde se nacházejí 2 hydrovrty a studna.

11. ZM Rabí vzalo na vědomí informaci inventarizační komise o výsledku inventury majetku města. 
      Nebyly zjištěny závady.

  …...................................                                                         …......................................
             Milan  L e o p o l d                                        Zdeněk  B o l t í k  
                    starosta  města                                                      místostarosta                               

Vyvěšeno:
Sejmuto:


