
 Usnesení  č. 4/2011
z  veřejného zasedání zastupitelstva města Rabí, které se konalo 

          dne 9.6. 2011  od 19:00 hod. v zasedací síni  města Rabí    

1.   ZM Rabí rozhodlo požádat Pozemkový fond ČR o bezúplatný převod pozemků p.č. 1457/1 a  
      1456/2 v k.ú. Rabí za účelem vybudování odstavného parkoviště. ZM pověřuje starostu  
      jednáním s majiteli o vykoupení pozemků pod parkovištěm. 

2.   ZM Rabí pověřilo starostu uzavřít mezi WOODCOTE.CZ, a.s. Praha a městem Rabí rámcovou 
      kupní smlouvu.

3.   ZM Rabí rozhodlo vykoupit od Mgr. Kyznarové M., Bojanovice čp. 43 část pozemku p.č.     
      1257/30 podle zpracované projektové dokumentace  za 35,- Kč 1m2. 

4.   ZM rozhodlo poskytnout finanční příspěvek ve výši Kč 2.000,- Diakonii ČCE – středisko  
      Radost v Merklíně. 

5.  - ZM Rabí vzalo na vědomí zprávu auditora o hopodaření Města Rabí za r. 2010, schválilo 
       závěrečný účet  a vyslovuje  souhlas s hospodařením města za r. 2010 a to bez výhrad.
     - ZM Rabí vzalo na vědomí zprávu auditora o hopodaření Svazku obcí „Pošumaví“ za r. 2010,  
       schválilo závěrečný účet  a  vyslovuje souhlas s hospodařením svazku za r. 2010 a to bez 
       výhrad.

6.   ZM Rabí rozhodlo prodat část pozemku p.č. 811/4 v k.ú. Čepice (u čp. 33) p. Petrovi Rakovi za 
      35,- Kč 1 m2 na základě geometrického plánu.

9.   ZM Rabí schválilo záměr směnit část pozemku p.č. 336 ve vlastnictví p. Švehly V. a pozemek 
      p.č.  337/1 ve  vlastnictví města Rabí vše v k.ú. Bojanovice. Náklady spojené se směnou budou
      hrazeny stejným dílem účastníků.

10. ZM Rabí rozhodlo zadat zpracování projektové dkoumentace na komunikaci s chodníkem v 
      Bojanovicích ing. Nováčkovi a ukládá starostovi na příštím zasedání ZM předložit návrh   
      smlouvy na zpracování žádosti o dotaci s ing. Nováčkem.

11. ZM Rabí  vzalo na vědomí příslib dotace na propagační materiál. 

12. ZM Rabí rozhodlo prodloužit nájemní smlouvy v čp. 149 a 139 v Rabí dle návrhu.

13. ZM Rabí rozhodlo pokračovat v budování chodníku směrem na Budětice.

14. ZM Rabí rozhodlo položit živičný povrch na komunikacích v Bojanovicích.

15. ZM Rabí pověřilo starostu podepsat s firmou Ineks s.r.o. Strakonice smlouvu o přezkoumání  
      hospodaření  na  dobu neurčitou.

16. ZM Rabí pověřilo starostu jednat s firmou Galileo Corporation s.r.o. Chomutov o zpracování 
      nových stránek Města Rabí.

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





 


