
Usnesení č. 11/2012
z veřejného zasedání zastupitelstva města Rabí, které se konalo  dne 15.11. 2012 

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

1.  ZM Rabí stanovilo minimální počet členů okrskových komisí v obci Čepice a Bojanovice   
     4-člen. a v Rabí 5-člen. na prezidentské volby ve dnech 11. a 12.1. 2013, (25. a  26.1. 2013). 
     
2.  ZM Rabí rozhodlo prodloužit nájemní smluvy v městských bytech č.p. 73 a 149 dle  návrhu.

3.  ZM Rabí rozhodlo vytvořit fond oprav na vodovodní řád v Rabí 4,- Kč za každý vytočený 1m3. 

4.  ZM Rabí rozhodlo vyměnit dveře v KD Rabí čp. 19 za cenu 40.830 Kč včetně DPH.

5.  ZM Rabí pověřilo starostu požádat o dotaci na lesní cestu p.p.č 1214 v k.ú. Čepice SZIF v 
     Č. Budějovicích.
6.  ZM Rabí vzalo na vědomí návrh rozpočtu hospodaření na r. 2013, který bude vyvěšen na úřední 
     desce po  dobu  min. 15 dnů k připomínkování.

7.  ZM Rabí rozhodlo zvýšit cenu dárkových balíčků jubilantům na 400,- Kč. 

8.  ZM Rabí pověřilo starostu řešit škodu s dod. firmou JPT Stavby s.r.o. Č.B. na ubytovně 
     způsobenou promáčením  stropů. 
9.  ZM pověřuje starostu oodepsat smlouvu s Ing. Černým - taxátorem na zpracování lesního  
     hospodářského plánu.

10. ZM Rabí pověřilo starostu  podat námitku  proti provedené digitalizaci  p.p.č. 1065/2 a1065/3 
      v k.ú. Čepice v souvislosti prodeje obci Žichovice.

11. ZM Rabí odsouhlasilo rozpočtová opatření č. 4 za r. 2012 dle návrhu.

12. ZM Rabí pověřuje starostu osadit  značku “Zóna 30 km” (začátek a konec) v části obce 
      Bojanovice v obou směrech komunikace a ruší bod 7), Usnesení č. 7/2012 ze dne 21.6. 2012.

13. ZM Rabí rozhodlo zapojit své území  do strategie mikroregionu MAS Pošumaví k realizaci  
      programu Leader.
14. ZM Rabí pověřuje finanční výbor provést kontrolu výdajů SDH Bojanovice.
 
15. ZM Rabí odsouhlasilo inventarizační komisi  ve složení členů finančního a kontrolního výboru 
      a účetní a inventarizační plán.
 
       …...................................                                                                        …......................................
             Milan  L e o p o l d                                        Zdeněk  B o l t í k  
                    starosta                                                        místostarosta                               
Vyvěšeno:
Sejmuto:



Prezenční listina
z veřejného  zasedání ZM Rabí ze dne 15.11. 2012

v zasedací místnosti MěÚ Rabí v 18:00 hod.

Občané: Zastupitelé:




