
Usnesení č. 10/2012
z veřejného zasedání zastupitelstva města Rabí, které se konalo  dne 4.10. 2012 

 od 19:00 hod. v zasedací místnosti č.p. 57

1.  ZM Rabí vzalo na vědomí informaci o biologické čistírně odpadních vod a opravě vodovodního 
     řádu v Rabí přednesenou Ing. Kasalickým.

2.   ZM Rabí rozhodlo zadat fi. Vít Hadrava, Braniškov 48 vyhloubení posilovacího hydrozdroje v 
      Rabí  za čásku 199.930,- Kč bez DPH. Pověřuje starostu doplnit smlouvu o možnost náhradního 
      vrtu v případě neúspěchu.
3.   ZM Rabí rozhodlo nekoupit pozemky p.č. 268/5 o výměře 3291 m2 a p.č. 265/1 o výměře 292   
      m2 v k.ú. Rabí (u Rybárny).
4.   ZM Rabí rozhodlo prodat pozemky p.č. 207/10 o výměře 177 m2, 207/8 o výměře 253 m2 –   
       lesní pozemky a  p.p.č. 1780/7 o výměře 12 m2 - vodní tok  u Podrabského mlýna za 52,- 
       Kč/1m2 manželům Robertovi a Marii Koprdovým a Radislavu a Romaně Koprdovým.
                 
5.   ZM Rabí vzalo na vědomí nabídku zpracování podkladů pro žádost o dotaci na  veřejnou zeleň  
      v obcích Rabí, Bojanovice a Čepice od Mgr. Ledviny.

6.   ZM Rabí rozhodlo prodloužit nájemní smlouvy v objektu č.p. 15, 19, 66, 149 v Rabí dle návrhu.

7.   ZM Rabí pověřilo starostu podepsat smlouvu na zpracování podkladů pro dotaci na opravu lesní 
      cesty p.p.č. 1214 v k.ú. Čepice.
8.   ZM Rabí zamítlo finanční příspěvek na babybox v Klatovech v nemocnici.

9.   ZM Rabí pověřuje starostu zajistit potřebné podklady pro stavbu komínového tělesa v  hasičské 
      zbrojnici Bojanovice.

10.  ZM Rabí vzalo na vědomí informaci o smlouvách na odběr pitné vody.

11.  a)  ZM Rabí vzalo na vědomí informaci o proplacení finanční částky ze SZIF Č. Budějovice na 
            multifunkční dům čp. 57 v  Rabí.
       b)  ZM Rabí vzalo na vědomí informaci o podání žádosti o proplacení dotace na lesní techniku. 
       c)  ZM Rabí pověřilo starostu podepsat smlouvu na dotaci se SZIF na opravu čp. 15 v Rabí.

12.  a)  ZM Rabí vzalo na vědomí dopis  od p. Rendlové a požadovanou částku neuhradí. 
       b)  ZM Rabí vzalo na vědomí dopis od p. Rentschové.

13.  ZM Rabí schválilo odměnu starostovi dle návrhu finančního výboru.

14.  ZM Rabí pověřilo starostu vyřešit do příštího zasedání otázku retarderů v obci Bojanovice.

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


