
  Usnesení č. 1/2010
z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rabí, které se konalo dne 19.2. 2010 

od 18:00 hod. v zasedací síni  obce Rabí 

1.   Zo rozhodlo podat žádost o dotaci z KÚPK na opravu kotelny a topení včetně vodovodního        
      rozvodu v KD v Rabí.

2.   ZO rozhodlo prostřednictvím Svazku  obcí “Pošumaví” požádat o dotaci  na zateplení fasády MŠ čp.   
      42 v Rabí z programu obnovy venkova KÚPK.              

3.   ZO ukládá starostovi svolat schůzku KV a FV se zástupcem fi Investbau s.r.o. k přípravě výběrového 
      řízení na rekonstrukci objektu čp. 57 ( stanovení zadávacích podmínek, stanovení komise pro otevírání 
      písemných nabídek a hodnotící komisi).

4.   ZO rozhodlo neprodat p.č. 1271/1, 1271/2, 1257/2, 1747, 1748  PK v k.ú. Rabí.

5.   ZO schválilo  usnesení č. 1/2010  Svazku obcí “Pošumaví”.

6.   ZO schválilo jako zástupce obce Rabí pro zadání změny č. 1 ÚP obce Rabí starostu obce.  

7.   ZO rozhodlo osadit  obecní domy čp. 19, 66 a 149  sněhovými zábranami.

8.   ZO schválilo dodatek č. 1 o poskytnutí finačního příspěvku KÚPK na zajištění dopravní obslužnosti.

9.   ZO schválilo rozpočet na r. 2010  Prácheňska, z.s.p.o.  a vzalo na vědomí zápis z valné  hromady.  
      
10. ZO schválilo smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene na p.č. 1734/1 kNN
      v Rabí dle návrhu.

11. ZO rozhodlo uhradit záporný hospodářský výsledek MŠ Rabí ve výši 39.012,02 Kč z rezervního fondu.

12. ZO rozhodlo navýšit rozpočet MŠ Rabí na r. 2010 o 20.000,- Kč.

13. ZO souhlasí s vybudováním sjezdu na  pozemek p.č. 1260/2 v k.ú. Bojanovice.

14. ZO rozhodlo neprodat pozemek p.č. 407/2 v k.ú. Bojanovice.

15. ZO rozhodlo zaúčtovat hospodářský výsledek hospodářské činnosti – parkoviště Rabí za r. 2009 ve výši  
      153.660,- Kč na účet 432  nerozdělený zisk .

16. ZO vzalo na vědomí žádost o vyjádření k prodloužení platnosti plánu zajištění Hasit Šumavské vápenice 
      a omítkárny a.s. Velké Hydčice lomu Rabí a zásadně nesouhlasí s povolením hornické činnosti a 
      obnovení jakékoliv těžby.

17. ZO rozhodlo vyřadit  materiál SDH Bojanovice a SDH Čepice dle předložených návrhů.

18. ZO schválilo  termíny svatebních obřadů v r. 2010 dle návrhu.

19. ZO souhlasí se jmenováním V. Hejpetra ml. velitelem jednotky SDH Rabí. 

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

Vyvěšeno:  
Sejmuto: 


