Signature Not Verified

Usnesení č. 5/2011

Marie Jamrichová
12.7.2011 15:04:48

z veřejného zasedání zastupitelstva města Rabí, které se konalo
dne 30.6. 2011 od 19:00 hod. v zasedací síni města Rabí

1. ZM Rabí vzalo na vědomí předání stavby čp. 57 v Rabí s drobnými nedodělky.
2. ZM Rabí rozhodlo přestavět nebytové prostory v čp. 73 na byt a provést rekonstrukci odpadů a
vody v čp. 66 v bytu p. Kraslové firmou Bytové studio Dawer s.r.o., Rabí 85 za nabídnutou
cenu 354.297,- Kč včetně DPH.
3. ZM Rabí pověřuje starostu jednáním o návrhu smlouvy o smlouvě budoucí s obcí Žichovice o
prodeji pozemků v k.ú. Čepice.
4. ZM Rabí schválilo rozpočtové opatření č. 2/2011 ze dne 29.6. 2011 dle návrhu.
5. ZM Rabí vschválilo zaúčtování hospodářského výsledku z hlavní činnosti za r. 2010 z účtu 431
na účet 432.
6. ZM Rabí pověřilo starostu požádat MiŽP o přidělení dotace na hydrologický průzkumný vrt.
7. ZM Rabí schválilo smlouvu o poskytnutí poradenských služeb na pořízení lesní techniky s
ing. Nedvědovou Václavou, Němčice 47.
8. ZM Rabí rozhodlo poskytnout finanční příspěvek na sochu Sv. Jana Nepomuckého ve výši
10.000,- Kč na účet č. 2378601309/0800 Otavské Svatojánské společnosti. Čepice 7.
9. ZM Rabí pověřilo starostu podepsat smlouvu o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce, a.s.
a Městem Rabí dle návrhu.
10. ZM Rabí vzalo na vědomí žádost p. Kamene Čepice 72 a pověřuje ZM Rabí provést místní
šetření ohledně prodeje pozemku.
11. ZM Rabí vzalo na vědomí žádost p. Nového Bojanovice 44 a ukládá starostovi konzultovat
opatření s odborem dopravy MěÚ Sušice.
12. ZM Rabí opravilo usnesení č. 2/2011 ze dne 8.3. 2011 bod. 13, nesprávně od F. Řáhy,
správně od Jaroslava Řáhy.
13. ZM Rabí vzalo na vědomí veřejnou dražební vyhlášku FÚ Liberec a pověřilo lesního hospodáře
p. Boltíka a starostu vyhodnotit dražené pozemky.
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