
Usnesení  č. 3/2010

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rabí, které se konalo dne 7.4. 2010 
od 19:00 hod. v zasedací síni  obce Rabí 

     
1.   Zo bere na vědomí výsledky výběrového řízení na dodavatele stavebních prací na Multifunkční 
      dům Rabí a ukládá zastupitelům se seznámit  s předloženými materiály vybrané firmy. ZO  
      stanovilo termín rozhodnutí o dodavateli na 15.4. 2010 na 19:00 hod. 
   
2.   ZO vzalo na vědomí informaci od Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj Poslanecké 
      sněmovny Parlamentu ČR, který na své 42. schůzi dne 13.1. 2010 doporučil usnesením č. 158  
      předsedovi Poslanecké sněmovny navrácení  titulu město obci Rabí.  
  
3.   ZO ukládá starostovi požádat o zpracování dalších návrhů na městský prapor. Současně ukládá  
      starostovi požádat komisi Parlamentu ČR o odsouhlasení návrhu na městský prapor.   
      
4.   ZO ukládá starostovi projednat s výborem SDH Rabí společné oslavy 125. výročí založení SDH 
      s  oslavou navrácení titulu město Rabí. 

5.   ZO schválilo záměr odprodat část obecního pozemku p.č. 123/29 a st.p.č. 198 v k.ú. Rabí u čp.  
      140. 

7.   ZO bere na vědomí smlouvu č. 043887-000-00 o zřízení věcného břemena mezi obcí Rabí a T- 
      Mobile Czech Republic a.s., Praha 4 na pozemcích KN č. 1344/3, 1746/1, 1344/2, 1344/1,  
      1344/9 a PK 1349/1 a 1746/2 v k.ú. Rabí a pověřuje starostu jednat o možnosti zvýšení částky. 

8.  a)  ZO schvaluje smlouvu č. IV-12-0004265/1o zřízení  věcného břemene mezi obcí Rabí a ČEZ 
          Distribuce, a.s., Děčín 4, na pozemku p.č. 1738/2 v k.ú. Rabí.

     b)  ZO schvaluje smlouvu č. IP-12-0001434/1 o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného   
          břemene mezi obcí Rabí a ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 4 na pozemku p.č. 1734/1 v k.ú. Rabí.

9.   ZO schválilo záměr pronajmout nebytové prostory v KD v Rabí „Peklo“.

10.  ZO akceptuje zákaz topení na tuhá paliva a rozhodlo neprovádět úpravy komínu v čp. 15 (byt  
       Slivkových) na náklady obce.

11.  ZO rozhodlo prodloužit  nájemní smluvy v čp. 149 v Rabí:
– J. Růžička od 1.5 2010  do 30.4. 2011
– Z. Nezpěváková od 1.6. 2010 do 31.5. 2011
– F. Huda od 1.6. 2010 do 31.5. 2011 

12.  ZO pověřuje starostu zajistit cenové nabídky na opravu a odbahnění vodní nádrže „U  
       Šilhavých“ v Rabí včetně obnovy místní komunikace. 

13. ZO bere na vědomí žádost TJ Sokol Rabí o převzetí budovy TJ Sokol do vlastnictví obce Rabí. 

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

Vyvěšeno:  
Sejmuto: 


