
 Usnesení č. 8/2012

z veřejného zasedání zastupitelstva města Rabí, které se konalo  dne 31.7. 2012 
 od 19:00 hod. v zasedací místnosti č.p. 57

1.   ZM Rabí rozhodlo o složení komise na výběrové řízení pro dodavatele zastřešení sportovního  
      zařízení v Rabí předseda Ing. Edl, členové Mgr. Drobníček, Ing. Michálek, Boltík, Mgr.Vošalík, 
      Lőffelmann .
2.   ZM Rabí rozhodlo o složení komise na výběrové řízení pro dodavatele posilovacího vrtu v Rabí 
      předseda Ing. Kasalický, členové Ing. Michálek, Boltík, Lőffelmann, Mgr. Vošalík.
3.   ZM Rabí rozhodlo proplatit příspěvek Rabskému okrašlovacímu spolku za organizování  
      slavnostního otevření úřadu ve výši 6.451,- Kč.
4.   ZM Rabí rozhodlo zadat opravu  kanalizace a opravu komunikace v části obce Čepice fi.   
      Swietelsky, stavební s.r.o. Sušice dle cenové nabídky.
5.   ZM Rabí rozhodlo zadat  opravu komunikace v části obce  Bojanovice fi. Šafanda, Chanovice 
      dle cenové nabídky.
6.   ZM Rabí rozhodlo zadat opravu komunikací na Budětice a k Podrabskému mlýnu v Rabí fi.    
      Šafanda, Chanovice  dle cenové nabídky.
7.   ZM Rabí rozhodlo vyměnit vchodové dveře do KD za cenu 45.338,- Kč bez DPH.
8.   ZM Rabí neschválilo dodatek smlouvy na vývoz biolog. odpadu č. 48 fi. Rumpold-P Sušice.
9.   ZM Rabí rozhodlo zadat zakázku na osazení skluzavek v části obcí Čepice a Bojanovice za cenu 
      12.740,- Kč za 1 ks.
10.  ZM Rabí rozhodlo o složení volebních komisí pro volby do zastupitelstva kraje a senátu ve  
       dnech 12. - 13.10. 2012 - 6 členů v obci Rabí, 4 členné komise v obci Bojanovice a Čepice.
11.  ZM Rabí odložilo záměr prodat  pozemky p.č. 207/10 o výměře 177 m2, p.p.č. 207/8 o výměře 
       253 m2 –  lesní pozemky a  p.p.č. 1780/7 o výměře 12 m2 – vodní tok na ostrově u 
       Podrabského mlýna.
12.  ZM Rabí odložilo požadavek SDH v Rabí na zakoupení hasičského automobilu.
13.  ZM Rabí pověřilo starostu zadat zpracování projektové dokumentace na cyklotrasu Velká  
       Chmelná – Čepice -  Žichovice a Budětice - Čepice.
14. ZM Rabí pověřuje starostu podepsat mlouvu o smlouvě budoucí s fi. GA Energo technik s.r.o. 
      Plzeň o zřízení trafostanice na p.p.č. 1524 v k.ú. Rabí pro 2 RD v části obce Bojanovice.
15. ZM Rabí pověřilo starostu projednat omezení veřejného přístupu na účelovou komunikaci 
      Čepičná s Lesy ČR s.p., Lesní správa Železná Ruda.
16. ZM Rabí odkládá žádost o poražení lípy u č.p. 8 v Rabí. Žadatel předloží vyjádření statika.
17. ZM pověřilo starostu zadat zpracování projektu na dešťovou kanalizaci od č.p. 8 k č.p. 11 v  
      části obce Čepice 

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




