
Usnesení č. 3/2014
 z veřejného zasedání zastupitelstva města Rabí, které se koná dne 6.6. 2014 

 od 18:00 hod. v zasedací místnosti č.p. 57.
 1.   ZM Rabí vzalo na vědomí plnění usnesení  ZM Rabí č. 2 ze dne  25.3. 2014.
 2.   ZM Rabí odsouhlasilo záměr prodat p.p.č. 1257/2 a 1257/1 v k.ú. Rabí.
 3.   ZM Rabí rozhodlo pověřit starostu podepsáním smlouvy s fi. EGF Sušice,  na stavební dozor 
       při budování lesní cesty v části obce Čepice.
 4.   ZM Rabí rozhodlo o záměru směnit p.p.č. 337/7 o výměře 111 m2 a p.p.č. 337/6 o výměře 79  
       m2  za p.p.č. 1297 o výměře 46 m2 vše v k.ú. Bojanovice pod Rabím. Rozdíl 144 m2 á 35,- Kč, 
       tj.  5.040,- Kč  p. Vl. Švehla uhradil městu Rabí. 
 5.   ZM Rabí rozhodlo odsouhlasit rozpočtové opatření č. 2 a 1.  
 6.   ZM Rabí rozhodlo upravit rozpočet města Rabí na r. 2014 dle návrhu.
 7.   ZM Rabí vzalo na vědomí vyhlášení výběrového řízení na dodavatele opravy cesty v Čepicích  
      dne 12.6. 2014. 
 8.   ZM Rabí rozhodlo prodat část p.p.č. 415/31 (GP 415/41) a 1763/34  v k.ú. Rabí. 
 9.   ZM vzalo na vědomí žádost KÚPK, odbor životního prostředí o dotaci na zalesnění ve výši 
       89.100,- Kč.
10.  ZM Rabí rozhodlo zpět prodat p. F. Krausovi p.p.č. 444/1  o výměře 192 m2 v k.ú. Rabí za 35,- 
       Kč/m2, tj. 6.720,- Kč.
11.  ZM Rabí rozhodlo podepsat  smlouvu s fi. EKOKOM a.s. Praha.
12.  ZM Rabí rozhodlo prodloužit smlouvu  FK Budětice. Starosta dopracuje podmínky dle zápisu.
13. a) ZM Rabí rozhodlo o záměru směnit p.p.č. 1290/29 o výměře 39 m2 za p.p.č. 1290/8 o 
          výměře  11 m2 vše v k.ú. Rabí, který je ve spoluvlastnictví p. Havlové a Forejtové.   Rozdíl 
          28  m2 á 35,- Kč, tj.  980,- Kč,  uhradí p. Havlová a Forejtová při podpisu smlouvy. 
      b) ZM Rabí rozhodlo o záměru směnit p.p.č 1290/30 o výměře 24 m2 za p.p.č. 1816 o výměře 3 
          m2, vše v k.ú. Rabí, který je ve vlastnictví manželů Lőffelmanových. Rozdíl 2l m2 á 35,- Kč, 
          tj. 735,- Kč uhadí manželé  Lőffelmanovi při podpisu smlouvy. Náklady spojené se sepsáním 
          smlouvy budou hrazeny  společným dílem.
14.  ZM Rabí vzalo na vědomí informaci o dlužném nájemném a prodloužilo nájemní smlouvy v 
       městských bytech dle seznamu na l rok.
15.  ZM Rabí rozhodlo o záměru pronajmout Malý rybník v Bojanovicích.
16.  a)  ZM Rabí vzalo na vědomí ukončení nájmu KD p. Dudou.
       b)  ZM Rabí rozhodlo o záměru pronajmout KD v Rabí.
       c)  ZM Rabí rozhodlo převzít od p. Dudy vybavení výčepu KD dle seznamu za částku    
            20.000,- Kč. Tato částka je kompenzací za dlužné nájemné, které bude uhrazeno.
17.  ZM Rabí rozhodlo o záměru pronajmout p.p.č. 1600 v k.ú. Rabí, cca 100 m2.
18.  ZM Rabí vzalo na vědomí požadavek SDH na pořízení CAS.
19.  ZM Rabí vzalo na vědomí poždavky obce Bojanovice na opravu cest.  
20.  ZM Rabí rozhodlo umístit u č.p. 68 autobusovu zastávku dřevěnou a  mimo obec z  polykarb.

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


