
Usnesení č. 9/2013
 z veřejného zasedání zastupitelstva města Rabí, které se konalo dne 11.12. 2013 

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

1.   a)  ZM Rabí rozhodlo prodat studnu na části p.p.č. 337/1 a 337/2 v k.ú. Bojanovice pod Rabím 
           za  cenu  16.124,- Kč stejným dílem p. Jůnovi a Švehlovi.
      b)  ZM Rabí rozhodlo směnit  p.p.č. 337/6 o výměře 79 m2 s p.p.č. 1297 o výměře 46 m2 v k.ú. 
           Bojanovice pod Rabím dle směnné smlouvy nemovitosti.  Rozdíl 33 m2 á 35,- Kč tzn.
           1.155,-  Kč uhradí p. Švehla městu Rabí.
      c)  ZM Rabí schválilo prodat p.p.č. 337/1 o výměře 547 m2  p. M.  Jůnovi za cenu 19.534,- Kč a 
           p.p.č. 337/7 o výměře 111 m2 za cenu 3.885,- Kč p. V. Švehlovi vše v k.ú. Bojanovice pod 
           Rabím.

2.   a)  ZM Rabí schválilo návrh rozpočtového opatření č. 4 za r. 2013.
      b)  ZM Rabí schválilo změnu návrhu rozpočtu města Rabí na r. 2014.
      c)  ZM Rabí schválilo rozpočet města Rabí na r. 2014 v oddílech a paragrafech.

3.   ZM Rabí zrušilo záměr prodeje části p.p.č. 1766/1 v k.ú. Rabí.

4.   a) ZM Rabí rozhodlo přidělit byt č. 2 v č.p. 15 p. Michalovi Ningerovi na dobu 1 roku 
          od 1.1. 2014. 
      b) ZM Rabí rozhodlo přidělit  byt č. 3 v č.p. 149 sl. J. Slivkové na dobu l roku od 16.12. 2013.

5.   ZM Rabí schválilo pořez 2 ks lip na městečku v Rabí a 2 ks borovice u č.p. 142.

6.   ZM Rabí schválilo záměr pronajmout místnost (šatnu na jevišti)  v KD Rabí.

7.   ZM Rabí schválilo aktualizaci účetních směrnic.

8.   ZM Rabí schválilo vyřazení DDHM SDH v Rabí dle seznamu.

9.   ZM Rabí  pověřilo starostu jednat  formou elektronické aukce na dodavatele silové elektřiny.

10. a) ZM Rabí schválilo rozpočtové opatření Svazku obcí Pošumaví na r. 2013
      b) ZM Rabí schválilo rozpočet hospodaření Svazku obcí Pošumaví na r. 2014. 

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

Vyvěšeno:
Sejmuto:


