Usnesení č. 6/2013
z veřejného zasedání zastupitelstva města Rabí, které se konalo dne 28.8. 2013
od 18:00 hod. v zasedací místnosti č.p. 57.
1. ZM Rabí odložilo prodej části p.p.č. 337/1 v k.ú. Bojanovice pod Rabím a pověřilo starostu
jednat se sousedy o odkoupení části p.p.č. 337/2 se studnou.
2. ZM Rabí pověřilo starostu jednat s p. Přindou o zatrubnění otevřené kanalizace v Bojanovicích a
možnosti připojení svodu na děšťovou vodu.
3. ZM Rabí rozhodlo nekupovat část pozemku p.č. 338/3 v k.ú. Bojanovice a nevyjímat pozemek z
pasporu místní komunikace.
4. ZM Rabí pověřilo starostu podepsat smlouvu s fi. Shadow Line -Unistav s.r.o. Klatovy o
výměně oken v č.p. 139 hasičská zbrojnice dle cenového návrhu.
5. ZM Rabí pověřilo starostu podepsat smlouvu s fi.EGF, spol. s r.o. Sušice o provedení stavebního
dozoru na zateplení KD v Rabí. Výměna střechy KD bude provedena v plném rozsahu.
6. ZM Rabí rozhodlo pronajmout od 1.10 2013 p. O. Koukalovi, Nýrsko p.p.č. 415/29 o výměře
826 m2, p.p.č. 415/22 o výměře 1046 m2, p.p.č. 415/1 o výměře 239 m2 za 5,- Kč/1m2. Po
zahájení stavby budou výše uvedené pozemky prodány za 35,- Kč/1m2 na základě smlouvy o
smlově budoucí.
7. ZM Rabí rozhodlo umístit veřejné osvětlení u st.p.č. 41 v k.ú. Bojanovice.
8. ZM Rabí rozhodlo opravit místní komunikaci od rybárny ke kapličce do mlýna v Rabí.
9. ZM Rabí vzalo na vědomí ukončení pracovního poměru dohodou účetní, matrikářky MěÚ Rabí
a stanovilo komisi pro výběrové řízení ve složení: Mgr. Karlíková, Mgr. Vošalík, p.Lőffelmann,
Boltík a Leopold.
10. ZM Rabí odsouhlasilo záměr prodat část pozemku p.č. 437/4 v k.ú. Rabí.
11. ZM Rabí rozhodlo neprodávat pozemky p.č. 303/4 a 370 v k.ú. Bojanovice.
12. ZM Rabí rozhodlo nepronajímat část p.p.č. 437/1 v k.ú. Rabí za účelem postavení garáže.
13. ZM Rabí rozhodlo provést odvodnění obecního pozemku u č.p. 70 v Čepicích do 15.11. 2013.
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