
 Usnesení  č. 5/2010

z veřejného zasedání zastupitelstva města Rabí, které se konalo dne 21.5. 2010 
od 19:00 hod. v zasedací síni  města Rabí    

1.   ZM Rabí odsouhlasilo smlouvu o zřízení věcného břemene  T-Mobile CZ Republic a.s. na   
      p.č. KN 1344/3, 1746/1, 1344/2, 1344/1, 1344/9 a p.č. PK 1349/1, 1746/2 v k.ú. Rabí za  
      jednorázovou úhradu 21.240,- Kč.

2.   ZM Rabí rozhodlo prodat  pozemek st. p.č. 198 o výměře 117 m2 a  pozemek p.č. 123/31 o 
      výměře 233 m2 stejným dílem manželům Nyergesovým a  p. J. Lédlovi za cenu 35,- Kč/1m2. 

3.   ZM schválilo záměr odprodat část pozemku p.č. 123/29 dle návrhu hranice v prodloužení hrany 
      budovy. 

4.   ZM Rabí pověřilo starostu města podepsat smlouvu o dílo s fi. Limex CB a.s., Střížkovská 3,  
      Praha 8 na Multifunkční dům  čp. 57 v Rabí dle návrhu.

5.   ZM Rabí rozhodlo pronajmou nebytový prostor v KD v Rabí (kuchyňku) za 500,- Kč měsíčně  
      plus 100,- Kč za spotřebu elektr. energie pí. Eignerové. 

6.   ZM Rabí bere na vědomí žádost o pronájem části pozemku p.č. 309/3 v k.ú. Bojanovice a  
      ukládá kontrol. výboru provést místní šetření ohledně užívání obecních pozemků p. Švehlou.

7.   ZM Rabí rozhodlo neprodloužit nájemní smlovu bytu č. 12 v čp. 149 p. Buriánkovi.

8.   ZM Rabí pověřilo starostu zadat zateplení fasády MŠ v Rabí dle nejvýhodnější cenové nabídky.

9.   ZM Rabí pověřilo starostu města zadat opravu kotelny v KD  dle nejvýhodnější cenové  
      nabídky.

10. ZM Rabí rozhodlo zadat opravu a odbahnění rybníčku u Šilhavých fi. Šafanda Chanovice.

11. ZM Rabí rozhodlo zadat opravu cesty do Smrčin v Bojanovicích fi. Šafanda Chanovice.

12. ZM Rabí  rozhodlo, že městským praporem bude návrh č.1.

13. ZM Rabí pověřilo starostu sepsat smlouvu o dílo s Ing. Fraňkem - stavební dozor  na  
      Multifunkční dům v Rabí

14. ZM neschválilo uzavření smlouvy na právní služby s JUDr. Šťastným.

15. ZM vzalo na vědomí Změnu č. 1 územního plánu obce Rabí a pověřuje starostu v jednání s  
      MěÚ Sušice, odb. výstavby a územního plánování.

16. ZM bere na vědomí žádost o osazení zpomalovacího prahu v obci Bojanovice.

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


