
  Usnesení  č. 3/2011
z  veřejného zasedání zastupitelstva města Rabí, které se konalo 

          dne 7.4. 2011  od 19:00 hod. v zasedací síni  města Rabí    

1.   ZM Rabí rozhodlo pronajmout  pozemek st.p.č. 23 o rozměrech 4 m2 p. Fr. Slivkovi za 5,-  
      Kč/lm2 za rok. 

2.   ZM Rabí odložilo prodej části pozemku p.č. 1257/2 v k.ú. Rabí p. B. Heřmanovi a ukládá FV do 
      14 dnů projednat návrh smlouvy.
     
3.   ZM rozhodlo prodat p. P. Rackovi  pozemky p.č. 267/2 o výměře 657 m2 a p.č. 266 o výměře   
       881 m2  v k.ú. Rabí za cenu  75,-/1 m2.                    

4.   ZM pověřilo starostu zajistit zaměření p.č. 235/13 (les ve ZE) a p.č. 1775/1 v k.ú. Rabí.

5.   ZM pověřilo starostu zadat zpracování PD na byt v čp. 66 v Rabí.

6.   ZM schválilo změnu č. 1 technické zprávy na multifunkční dům čp. 57 v Rabí – změna ve 
      využití prostor a tomu odpovídající změny názvů (nekomerční využití).

7.   ZM schválilo změnu č. 2 technické zprávy na  multifunkční dům čp. 57 v Rabí – stavební  
      práce a úpravy dle přílohy. 

8.   ZM rozhodlo zpracovat PD na chodník v obci Bojanovice u autobusové zastávky a studii na  
      parkoviště u hřbitova v Rabí.

9.   ZM pověřilo starostu přípravou výběrového řízení (složení výběrové komise apod.) na dodávku 
      lesní techniky. 

10. ZM vzalo na vědomí informaci starosty o kvalitě pitné vody v Rabí.
 
11. ZM schválilo záměr prodat část pozemku p.č. 811/4 v k.ú. Čepice (u čp. 33).
 
12. ZM rozhodlo složit bankovní jistinu ve výši Kč 648.857,- na termínovaný účet u GE Money  
      Bank. S účtem bude disponovat starosta a místostarosta.

13. ZM rozhodlo využít nabídku sběrného dvora Sušice a pověřuje starostu sepsáním smlouvy.

14. ZM pověřilo starostu uzavřít smlouvu o věcném břemeni na pozemku p.č. 407/2 v k.ú.    
      Bojanovice s majiteli FV elektrárny.

15. ZM Rabí rozhodlo požádat HZSPK o přeřazení JPO 5 Rabí do JPO 3. 

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

Vyvěšeno:
Sejmuto:





Program  č. 3/2011
z  veřejného zasedání zastupitelstva města Rabí, které se konalo 

          dne 7.4. 2011  od 19:00 hod. v zasedací síni  města Rabí    

Plnění usnesení č. 2

1.   Pronájem  pozemku st.p.č. 23 o rozměrech 4 m2 p. Fr. Slivkovi za 5,-  Kč/lm2 za rok. 

2.   Prodej části pozemku p.č. 1257/2 v k.ú. Rabí p. B. Heřmanovi na základě  smlouvy o smlouvě  
      budoucí.  

3.   Prodej pozemků ….....................p.č. 267/2 o výměře 657 m2 a p.č. 266 o výměře 881 m2  za  
      cenu    /1 m2
                                          
4.   Zaměření p.č. 235/13 (les ve ZE) a p.č. 1775/1 v k.ú. Rabí.

5.   Zpracováním PD na byt v čp. 66 v Rabí.

6.   Změna č. 1 technické zprávy na multifunkčního domu čp. 57 v Rabí.

7.   Změna č. 2 technické zprávy na  ultifunkčního domu čp. 57 v Rabí. 

8.   Zpracovat PD na chodník v obci Bojanovice u autobusové zastávky a studii PD na  
      parkoviště u hřbitova v Rabí.

9.   Příprava výběrového řízení (složení výběrové komise apod.) na dodávku lesní techniky. 

10. Informace starosty o kvalitě pitné vody v Rabí.
 
11. Prodej části pozemku p.č. 811/4 v k.ú. Čepice (u čp. 33).
 
12. Složení bankovní jistiny ve výši Kč 648.857,- na termínovaný účet.

13. Nabídka sběrného dvora Sušice.

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

                   

Vyvěšeno:
Sejmuto:


