
Usnesení  č. 4/2014
 z veřejného zasedání zastupitelstva města Rabí, které se konalo dne 23.6. 2014 

 od 18:00 hod. v zasedací místnosti č.p. 57.
 
1.    ZM Rabí vzalo na vědomí plnění usnesení  č. 3 ze dne  6.6. 2014.
2.    ZM Rabí rozhodlo pronajmout p.p.č. 1257/2 a 1257/1 v k.ú. Rabí  a pověřilo starostu podepsat 
       s manželi Novákovými smlouva o budoucí kupní smlouvě.
3.    ZM Rabí rozhodlo 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. Náklady spojené se sepsáním  
       smlouvy budou  hrazeny  společným dílem.
4.    ZM Rabí rozhodlo 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. Náklady spojené se sepsáním  smlouvy budou  
       hrazeny  společným dílem.
5.    ZM Rabí rozhodlo zadat opravu lesní cesty v Čepicích fi. Silnice a.s., Klatovy. Pověřuje  
       starostu podepsat smlouvu na částku Kč 1.598.264,- bez DPH.
6.    ZM Rabí schválilo závěrečný účet a účetní závěrku města Rabí za r. 2013 bez výhrad. Vzalo na 
       vědomí výsledek  kontroly hospodaření města Rabí za r. 2013 provedenou fi. Ineks s.r.o., 
       Strakonice.
7.    ZM Rabí schválilo rozpočtové opatření č. 3 na r. 2014 dle návrhu. 
8.    ZM Rabí souhlasí s realizací Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území MAS
       Pošumaví z.s.p.o. na období r. 2014 - 2020 na svém správním území.
9.    ZM Rabí rozhodlo 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 Lőffelmannových. Rozdíl 2l m2 á 35,- Kč, tj. 735,- 
       Kč uhadí manželé  Lőffelmannovi při podpisu smlouvy. Náklady spojené se sepsáním  smlouvy 
       budou hrazeny  společným dílem.
10.  ZM Rabí rozhodlo pronajmout Malý rybník v Bojanovicích p. Hreňákovi za 500,- Kč ročně za 
       podmínky, že bude rybník vybagrován a upravena výpusť. 
11.  ZM Rabí rozhodlo pronajmout část p.p.č. 1600 v k.ú. Rabí za 5,-/m2 (100 m2) p. Labíkovi.
12.  ZM Rabí rozhodlo pronajmout KD  případnému uchazeči.       
13.  ZM Rabí rozhodlo neprodávat p.p.č. 268/31 a 1763/28 v k.ú. Rabí.
14.  ZM Rabí rozhodlo darovat  spolku ROSA 2.000,- Kč na Ruinfest konaný dne 14.6. 2014.
15.  ZM Rabí rozhodlo uhradit radiostanici MOTOROLA včetně příslušenství JSDH Rabí.
16.  ZM pověřilo KV a FV výběrem uchazečů o byty v č.p. 139, 149  a 15.
17.  ZM Rabí rozhodlo prodloužit  nájemní smlouvy v č.p. 149 dle seznamu na l rok.

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

Vyvěšeno: 
Sejmuto:


