
Usnesení č. 4/2012
z veřejného zasedání zastupitelstva města Rabí, které se konalo 

                          dne 27.3. 2012  od 18:00 hod. v zasedací síni  města Rabí.     

1.   ZM Rabí schválilo rozpočtové opatření č. 1 za r. 2012 dle předloženého návrhu.

2.   ZM Rabí schválilo dodatek nájemní smlouvy ze dne 16.2. 2012, kterým se mění a doplňuje 
      původní nájemní smlouva ze dne 8.12. 2003 mezi Agrospolem Malý Bor a.s. a obcí Rabí.

3.   ZM Rabí schválilo dodatky č. 43, 44, 45, 46 a 47 ke smlouvě o zabezpečení sběru, přepravy,  
      třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů pro Město Rabí na r. 2012 mezi firmou  
      Rumpold-P s.r.o. Úslavská 27, Plzeň a Městem Rabí.

4.   ZM Rabí schválilo záměr prodat st.p.č. 99  v k.ú. Čepice o výměře 25 m2.

5.   ZM Rabí schválilo přijetí 2 pracovnic do IS na 0,5 úvazku od 1.4. 2012 na 3 roky a 1 pracovnici 
      jako uklízečku na 0,5 úvazku od 1.4. 2012 na 3 roky.

6.   ZM Rabí bere na vědomí zpracovanou studii na vybudování 3 bytů v ubytovně TJ Sokol Rabí. 

7.   ZM Rabí rozhodlo prodloužit nájemní smlouvy v bytech č.p.149 a č.p. 15 na dobu určitou 1 rok 
      dle předloženého seznamu.

8.   ZM Rabí rozhodlo uhradit náklady na materiál spojené s opravami kapličky a památníku 
      padlých v Čepicích. 
                       

9.   ZM Rabí ukládá starostovi projednat osazení herních prvků na p.p.č. 309/3 v k.ú. Bojanovice s 
      místními občany.             
            
10. ZM Rabí schválilo rozvojový strategický dokument města Rabí dle návrhu.
   
11. ZM bere na vědomí uvolnění bytu 2 + kk č. 14 v čp. 149.    

12. ZM Rabí rozhodlo zadat vybudování oplocení kolem tartanového hřiště v Rabí firmě 
      Zámečnictví Petr Hais, Pravdova 306, Sušice za nabídnutou cenu 313.255,- Kč bez DPH.

13. ZM Rabí schválilo záměr pronajmout fotbalové hřiště a šatny od 1.7. 2012.

14. ZM Rabí ukládá starostovi uzavřít smlouvy na odběr vody s občany Rabí do 30.9. 2012.

15. ZM Rabí bere na vědomí odstoupení místostarosty Mgr. Vošalíka z funkce k 31.3. 2012.

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




