Usnesení č. 7/2011
z veřejného zasedání zastupitelstva města Rabí, které se konalo
dne 25.10. 2011 od 18:00 hod. v zasedací síni města Rabí
1.
2.

ZM Rabí rozhodlo nezřizovat věcné břemeno na pozemku p.č. 337/1 v k.ú. Bojanovice.
ZM Rabí rozhodlo zakoupení vycházkových stejnokrojů SDH Bojanovice řešit v rozpočtu
hospodaření města Rabí na r. 2012.
3. ZM Rabí bere na vědomí informaci starosty ohledně směny pozemků s Ing.Novákem.
4. ZM Rabí rozhodlo uvolnit mysliveckému sdružení “Březinka” finanční příspěvek 5.000,- Kč na
tradiční myslivecký ples 25.12. 2011.
5. - ZM Rabí pověřilo starostu požádat o předčasné užívání multifunkčního domu čp. 57.
- ZM Rabí pověřilo starostu požádat o kolaudační rozhodnutí bytu čp. 73 v Rabí.
6. ZM Rabí pověřilo finanční výbor, aby požadavky SDH Rabí, Čepice a Bojanovice řešil v
rozpočtu hospodaření města Rabí na r. 2012.
7. ZM Rabí rozhodlo svolat finanční výbor za účelem zpracování rozpočtu hospodaření na r. 2012
dne 8.11. 2011.
8. ZM Rabí pověřilo starostu podepsáním smlouvy o uzavření smlouvy budoucí o zřízení věcného
břemene s ČEZ Dustribuce, a.s. Děčín č. Smlouvy IE-12-0004167/1.
9. ZM Rabí rozhodlo na místní komunikaci v Bojanovicích ponechat stávající stav.
10. ZM Rabí rozhodlo uveřejnit záměr o pronájmu ubytovny v Rabí.
11. ZM Rabí pověřilo starostu spojit se s Ing. Chmelíkem ve věci předložení návrhu Paměstní
desky rodákovi Jaroslavu Chmelíkovi – účastníkovi zahraničního odboje, příslušníkovi
Československého pěšího praporu č. 11 – Východní a následně letci 310 stíhací perutě RAF.
12. ZM Rabí rozhodlo přidělit byt v čp. 73 v Rabí A. Slivkové a F. Matějíčkovi na dobu 1 roku za
nájem 50,- Kč/1m2.
13. ZM Rabí schválilo proplacení za překlad a tlumočení částku do 8.400,- Kč na základě
objednávky na realizaci projektu “ Propagace partnerských obcí Rabí a Budětice a Regen” .
14. ZM Rabí pověřilo starostu zadat zpracování projektové dokumentace na přestavbu ubytovny
na dva byty včetně vytápění spojené s vybudováním střechy.
15. ZM Rabí rozhodlo bezúplatně pronajmout sportoviště v Rabí za účelem organizování veřejné
akce – hasičská soutěž spojená s pouťovou zábavou.
16. ZM Rabí pověřilo Mgr. Vošalíka jednat s p. Rackem o umístění reklamního baneru na oplocení
fotbalového hřiště.
17. ZM Rabí pověřilo finanční výbor projednat kupní smlouvu s firmou ARBO, spol. s.r.o.,
Hřbitovní 757, Klatovy na zakoupení lesní techniky.
18. ZM Rabí rozhodlo převést finanční prostředky z účtu č. 241 hospodářská činnost ve výši 1.800
tis. Kč na účet č. 231 rozpočtové hospodaření.
19. ZM Rabí schválilo výsledek výběrového řízení – výzva jednomu zájemci – jednacího řízení bez
uveřejnění na stavbu Multifiunkčního domu v Rabí – Dodatek č. 2 firmě Limex CB a.s.,
Střížkovského 3, Praha za nabídnutou cenu 1.608.569 Kč včetně DPH.
20. ZM Rabí schválilo poptávku 3 firmám na realizaci zakázky – Oplocení hřiště. Poptávka bude
zaslána následujícím firmám: Limex CB a.s. Střížkovského 3, Praha, Dřevotvar – Řemesla a
Stavby, s.r.o. Slavníkovců 455, 391 55 Chýnov a Swietelsky stavební s.r.o., Pražská tř. 495/58,
370 04 České Budějovice.
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