
  Usnesení  č. 2/2011
z  veřejného zasedání zastupitelstva města Rabí, které se konalo 

          dne 8.3. 2011  od 18:00 hod. v zasedací síni  města Rabí    

1.   ZM Rabí schválilo rozpočtové opatření č. 1dle návrhu. 

2.   ZM Rabí schválilo smlouvu o nájmu nemovitostí st.p.č. 185/1 a 185/2 v k.ú. Rabí s Úřadem pro  zastupování státu  
      ve věcech majetkových Plzeň, odloučené pracoviště Klatovy.

3.   ZM schválilo zúčtování hospodářského výsledku (parkovné) za r. 2010 na účet 432 –  nerozdělený zisk minulých let 
      dle návrhu. 

4.   ZM Rabí rozhodlo pronajmout 16 m2 obecního pozemku p.č. 1775/1 v k.ú. Rabí p. Duškovi V.  od 20.5. do konce  
      sezony v roce podle vyhlášky o místních poplatcích. 

5.   ZM Rabí vzalo na vědomí návrh vlajky a znaku města Rabí zaslaného Parlamentu ČR,  předsedovi Poslanecké 
      sněmovny. 

6.   ZM Rabí schválilo záměr pronajmut pozemek st.p.č. 23 o rozměrech 4 m2 v k.ú. Rabí.

7.   ZM Rabí odložilo prodej části pozemku p.č. 1257/2 v k.ú. Rabí na další veřejné zasedání.  

8.   ZM Rabí rozhodlo  prodat pozemky p.č. 267/2 a 266 (vodní plocha) v k.ú. Rabí  nejvyšší  nabídce obálkovou 
      metodou za minimální cenu 72,- Kč/m2.

9.   ZM Rabí rozhodlo  pronajmout rybník “Rábský malý” v k.ú. Bojanovice p. Švehlovi L. za 500,-  Kč ročně na dobu 
      3 let s výpovědní dobou 6 měsíců.

10. ZM Rabí rozhodlo pronajmout pozemek p.č. 267/1 o výměře 1543 m2  v k.ú. Rabí  Klatovskému rybářství a.s. 
      Klatovy za 5,- Kč/m2 ročně a za 3 roky zpět.

11. ZM Rabí schválilo záměr  odprodat pozemky  p.č. 1065/1 o výměře 1576 m2 , p.č. 1065/2 o výměře 556 m2 a
      p.č.  1065/3 o výměře 344 m2 v k.ú. Čepice.

12. ZM Rabí pověřilo starostu zjistit informace o podmínkách přeřazení JSDH Rabí do JPO III.

13. ZM Rabí rozhodlo odkoupit pozemky p.č. 571/2, 571/3, 572, 573, 575 a 571/1 v k.ú. Rabí  od p. F. Řáhy (realitní  
      kancelář Otava) za částku Kč 112.670,- (11.267 m2 á 10,- Kč) plus  4.000,- za právní službu a 500,- Kč kolek KN.

14. ZM Rabí vzalo na vědomí informaci o postupu prací na multifunkčním domu čp. 57 v Rabí.  Žádost o 1. splátku 
      dotace bude podána SZIF v dubnu 2011.

15. ZM Rabí rozhodlo nepřidělit finanční příspěvek MS Březinka.

16. ZM Rabí vzalo na vědomí požadavky občanů Bojanovice.

17. ZM Rabí neschválilo smlouvu o zřízení věcného břemene na p.p.č. 407/2 v k.ú. Bojanovice.

18. ZM Rabí ukládá starostovi požádat odbor dopravy, případně další instituce ohledně řešení   bezpečnosti občanů  
      Bojanovice v prostoru u autobusové zastávky.

19. ZM Rabí ukládá starostovi předložit přehled pozemků ve vlastnictví Města Rabí do 30.9. 2011,  které jsou  užívány  
      jinými subjekty s informací, zda za užívání pozemků platí.

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

Vyvěšeno: Sejmuto:


