
  Usnesení č. 9/2012
z veřejného zasedání zastupitelstva města Rabí, které se konalo  dne 28.8. 2012 

 od 19:00 hod. v zasedací místnosti č.p. 57

1.  ZM Rabí pověřilo starostu podepsat smlouvu o dílo a dodatek s fi. JPT STAVBY s.r.o., 
     K. Fleischmanna 6, Č. Budějovice na základě výběrového řízení na dodavatele: Rabí – stavební 
     úpravy a nástavba objektu na st.p.č. 185/1 a 185/2 v k.ú. Rabí.

2.  ZM Rabí vzalo na vědomí informaci o průběhu výběrového řízení na hydrovrt Rabí.

3.  ZM Rabí odsouhlasilo záměr prodat p.p.č. 207/10 o výměře 177 m2, 207/8 o výměře 253 m2 – 
     lesní pozemky a p.p.č. 1780/7 o výměře 12 m2 - vodní tok  u Podrabského mlýna za nejvyšší 
     nabídku, min. 50,- Kč/1m2.

4.  ZM Rabí schválilo rozpočtové opatření č. 3 dle návrhu. 

5.  ZM Rabí pověřilo starostu podepsat smlouvu s fi. SWIETELSKY stavební s.r.o. Odštěpný závod 
     Dopravní stavby ZÁPAD, Železničářská  1234/79, Plzeň na opravu  komunikace a kanalizace v 
     obci Čepice u bývalé školy dle cenové nabídky. 

6.  ZM Rabí pověřilo starostu podepsat smlouvu na svoz bioodpadu s fi Rumpold-P, Sušice s 
     vývozem na telefonické zavolání.

7.  ZM Rabí pověřilo starostu jednat s nadřízenými orgány o zákazu parkování nákladních 
     automobilů nad 6 t v obcích v době od 18:00 – 6:00 hod.

8.  ZM Rabí vzalo na vědomí informaci o udělení plné moci p. L. Hrabýmu ke změně  pozemků v  
     k.ú. Čepice na les dle přílohy.

9.  ZM Rabí pověřilo starostu podepsat smlouvu o zřízení věcného břemene 5,7 m2 na p.p.č. 1255/1 
     v k.ú. Bojanovice p. Milošovi  Barborkovi, Bojanovice č. 10 dle snímku KN za cenu 900,- Kč.
 
10.  ZM Rabí vzalo na vědomí informaci o vyúčtování a příslibu dotací městu Rabí.  

11.  ZM Rabí schválilo výměnu vchodových dveří v KD Rabí dle cenové nabídky.

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


