
 Usnesení  č. 1/2011
z  veřejného zasedání zastupitelstva města Rabí, které se konalo 

          dne 26.1. 2011  od 18:00 hod. v zasedací síni  města Rabí    

1.   ZM rozhodlo požádat o  dotaci: 
      a) na návrh změny č. 1 ÚP města Rabí, obce Bojanovice a Čepice,
      b) na rekonstrukci obecního domu čp. 66 v Rabí, 
      c) na výrobu propagačního materiálu do informačního střediska v Rabí.
      d) na vybudování dětského hřiště v Rabí.   

                                                                            
2.   ZM Rabí neschválilo Smlouvu o nájmu nemovitostí č.p. 185/1 a 185/2 v k.ú. Rabí s Úřadem  
      pro zastupování státu ve  věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2 – Nové Město. 

3.   ZM Rabí rozhodlo prodloužit nájemní smlouvu na pronájem pozemku p.č. 337/1 v k.ú.
      Bojanovice  p. Tvrdému na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců.

4.   ZM Rabí schválilo záměr pronajmout 16 m2 obecního pozemku p.č. 1775/1 v k.ú. Rabí. 
      Pronájem bude realizován dle vyhlášky o místních poplatcích. ZM pověřuje starostu projednat 
      dobu pronájmu s ohledem na konání pouti v květnu. 

5.   ZM Rabí rozhodlo neprodat pozemek p.č. 309/3 v k.ú. Bojanovice.

6.   ZM Rabí schválilo záměr prodat část pozemku p.č. 1257/2 v k.ú. Rabí jako stavební parcelu.

7.   ZM Rabí schválilo záměr prodat pozemky p.č. 267/2 a 266 (vodní plocha) v k.ú. Rabí. 

8.   ZM Rabí schválilo záměr pronajmout rybník “Rábský malý” v k.ú. Bojanovice.

9.   ZM Rabí rozhodlo prodloužit bezplatný pronájem pozemku – vodácké tábořiště SDH Čepice na 
      dobu 10 let s výpovědní lhůtou 1 rok.

10. ZM Rabí rozhodlo uzavřít veřejnoprávní smlouvu na agendu přestupků s MěÚ Sušice dle  
      návrhu.

11. ZM Rabí pověřilo starostu podepsat Smlouvu o umístění energetického zařízení na obecních  
      pozemcích s ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, 405  02  Děčín IV dle návrhu.

12. ZM Rabí rozhodlo přidělit byt č. 8,  č.p. 149 v Rabí manželům Touškovým.

13. ZM Rabí vzalo na vědomí požadavek SDH Bojanovice.
 
14. ZM Rabí odsouhlasilo vlajku města dle návrhu a pověřilo starostu podáním žádosti do  
      Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR na její schválení.

     ...............................................          ….....................................               
                Jan  V o š a l í k      Milan  L e o p o l d  
                  místostarosta                                                                         starosta města Rabí

Vyvěšeno:
Sejmuto:




