
Usnesení  č. 6/2011
z  veřejného zasedání zastupitelstva města Rabí, které se koná 

          dne 8.9. 2011  od 19:00 hod. v zasedací síni  města Rabí    

1.    ZM Rabí rozhodlo prodloužit nájem v bytech čp. 149, 15 a 66 v Rabí dle návrhu. 
2.    ZM Rabí souhlasí s umístěním energetického zařízení na p.p.č. 1286/5, 1268/2, PK 1271/2, PK 
       1748, 1257/2 v k.ú. Rabí (Na Průhonech).
3.    ZM pověřilo starostu jednat s majiteli pozemků p.č. 1257/16 a 1257/30 v k.ú. Bojanovice pro 
       výstavbu chodníku o prodeji, případně o dlouhodobém pronájmu 20 – 50 let. 
4.    ZM odsouhlasilo digitalizaci pozemků v k.ú. Rabí, Čepice a Bojanovice včetně názvosloví.
5.    ZM bere na vědomí požadavky SDH Rabí a Čepice. Tyto požadavky budou zapracovány do 
       rozpočtu Města Rabí na r. 2012.
6.    ZM rozhodlo prodat pozemky p.č. 1065/1 o výměře 1576 m2, 1065/2 o výměře 556 m2 a p.č. 
       1065/3 o výměře 344 m2 v k.ú. Čepice obci Žichovice za 50,- Kč/1 m2.
7.    ZM rozhodlo na základě výběrového řízení zadat dodávku lesní techniky fi. ARBO spol.s.r.o.
       Klatovy. 
8.    ZM Rabí vzalo na vědomí dopis Ing. Nováka ke studii parkoviště u sv. Jana Nepomuckého v  
       Rabí a pověřilo starostu  jednáním o ceně pozemků.                          
9.    ZM rozhodlo neprodat p.p.č 337/1 v k.ú. Bojanovice. 
10.  ZM Rabí se připojuje k podpoře přijetí novely zákona o rozpočtovém určení daní, kterou  
       zpracovalo MiF ČR.
11.  ZM Rabí přidělilo byt v čp. 15 v Rabí V. Švarcové a S. Svatošovi.
12.  ZM schválilo rozpočtová opatření č. 3/2011 dle návrhu.
13.  ZM rozhodlo pověřit starostu podepsáním smlouvy o zřízení věcného břemene č. IE-12-
       0002052/1 mezi ČEZ Distribuce, a.s. Děčín  zastoupené JH projekt s.r.o., Klatovy a Městem   
       Rabí. 
14.  ZM Rabí souhlasí s dodatkem smlouvy o dílo s fi. Limex CB a.s. Střížkovská 3, Praha 8
       na základě části změny č. 2 – multifunkční dům navýšení ceny o 26.798,- Kč. 
       V rámci změny č. 2 – provedení zádlažby z malé žulové kostky pochozích ploch, zádlažby z 
       odlomků žulového kamene manipulační a parkovací plochy a rozšíření parkovací plochy zadat  
       výběrové řízení - výzvu jednomu zájemci fi. Limex CB, Praha. 
       Projektant společně se stavebním dozorem provedou vlastní rozpočet s možností porovnání 
       cen. 
15.  ZM Rabí příslušné podle § 6 odst. 5) písm. c) stavebního zákona, za použití § 43 odst. 4
       stavebního zákona, § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, § 13  přílohy č. 7 vyhlášky č. 
       500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu  
       evidence územně plánovací činnosti, ve spojení s § 188 odst. 4 stavebního zákona souhlasí s  
       vydáním opatření obecné povahy, jehož předmětem je změna č. 1 územního plánu Města Rabí  
      dle předloženého návrhu. 

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


