
Usnesení č. 8/2013
 z veřejného zasedání zastupitelstva města Rabí, které se konalo dne 6.11. 2013 

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

1.  a) ZM Rabí schválilo záměr prodat  studnu na části p.p.č. 337/1 a 337/2 v k.ú. Bojanovice pod Rabím.  
     b) ZM Rabí schválilo záměr prodat p.p.č. 337/1 o výměře 547 m2 v k.ú. Bojanovice pod Rabím.
       
2.  a)  ZM Rabí pověřilo starostu města koupit sněhovou frézu do výše 65 tis. Kč včetně DPH.
     b)  ZM Rabí pověřilo starostu města objednat  atobusovou zastávku do obce Čepice v počtu 2 ks.

3.  a)  ZM Rabí pověřilo starostu města přihlásit město Rabí do dotačního titulu “Tisíc stromků pro 
          Plzeňský kraj”. 
     b)  ZM Rabí pověřilo starostu jednat o získání dotace na revitalizaci sídelní zeleně  v Rabí a částech 
          Bojanovice a Čepice se zahrad. arch. Bc. Kadlecovou a Ing. Ševčíkem.

4.  ZM Rabí rozhodlo vyřadit drobný majetek SDH Bojanovice dle seznamu.

5.  ZM Rabí vzalo na vědomí  výsledek výběrového řízení na obsazení místa účetní a matrikářka pí. I. 
     Novákovou.   ZM Rabí rozhodlo aktualizovat podpisový vzor k účtům města s pí. Ivetou Novákovou.  

6.  ZM Rabí rozhodlo prodat p.p.č. 437/8 v k.ú. Rabí o výměře 43 m2 majitelům bytového domu 
     č.p. 142 a 141 za cenu 1m2 za 35,- Kč.

7.  a) ZM Rabí rozhodlo manželům Maxových  prominout nájem z bytu za říjen. 
     b) ZM Rabí rozhodlo  L. Eignerové prominout nájem v KD za měsíc září a říjen.

8.  ZM Rabí odsouhlasilo záměr prodat  část p.p.č. 1766/1 v k.ú. Rabí.

9.  ZM Rabí pověřilo starostu podepsat dodatek smlouvy o zajištění veřejného osvětlení č. 1 s ČEZ  
     Energetické služby, s.r.o. 

10. ZM Rabí odsouhlasilo rozpočtová opatření č. 3 dle návrhu.

11. ZM Rabí rozhodlo prodloužit nájemní smluvy v č.p. 15, 66, 73, 19 a 149 dle seznamu.

12. ZM Rabí pověřilo starostu podepsat dotatek smlouvy č. 56  s fi. Rumpold-P s.r.o. Sušice.

13. ZM Rabí vzalo na vědomí  termín 15.11. 2013 zasedání finančního a kontrolního výboru z důvodu      
      zpracování návrhu rozpočtu na r. 2014, řešení bytové situace, inventar. komise ad.

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


