Usnesení č. 6/2010
z veřejného zasedání zastupitelstva města Rabí, které se konalo dne 30.6. 2010
od 19:00 hod. v zasedací síni města Rabí
1. ZM Rabí rozhodlo zadat zateplení pláště MŠ v Rabí fi. Shadow line – Klatostav s.r.o., Klatovy za částku Kč
319.800,- včetně DPH.
2. ZM Rabí vzalo na vědomí žádost o pronájem části ubytovny v Rabí jako nebytový prostor.
3. ZM Rabí bere na vědomí žádost o další působení honební společnosti Budětice v k.ú. Čepice. Honební společnost
předloží mapu s vyhraženou hranicí honitby.
4. ZM Rabí rozhodlo zadat rekonstrukci kotelny v KD fi. Pavel Paleček, s.r.o., Nepomuk za cenu Kč 658.600,včetně DPH.
5. ZM Rabí schválilo záměr pronajmout plochy k umístění reklamní tabule na zdi dvorku u objektu čp. 57 v Rabí.
Podmínkou je předložení návrhu a stanoviska památkového úřadu.
6. ZM Rabí rozhodlo prodloužit nájemní smluvy nájemníkům v čp. 149 a 139 od 5.9. 2010 do 4.9. 2011 podle
platných cenových vyhlášek dle přílohy.
7. ZM rozhodlo přidělit byt č. 15 manželům Růžičkovým, byt č. 8 paní Rosolové a byt č. 12 paní Zahrádkové v
čp. 149 v Rabí.
8. ZM Rabí rozhodlo přidělit finanční příspěvek ve výši 10.000,- Kč na činnost občanskému sdružení ROSa
(Rabský okrašlovací spolek).
9. ZM rozhodlo poskytnout účelový dar ve výši Kč 5.000,- středisku Radost Diakonie ČCE v Sušici na podporu
sociálních služeb. Obdarovaný prokáže účel.
10. - ZM Rabí vzalo na vědomí zprávu auditora o hospodaření Města Rabí za r. 2009 a schválilo závěrečný účet za
r. 2009.
- ZM Rabí vzalo na vědomí zprávu auditora o hospodaření Svazku obcí “Pošumaví” a schválilo závěrečný účet
za r. 2009.
11. ZM rozhodlo zadat opravu sociálního zařízení v bytu č. 15 v čp. 149 v Rabí fi. Dawer s.r.o. za cenu Kč 62.257,-.
12. ZM Rabí příslušné podle § 6 odst. 5) písm. b) a § 47 a odst. 5 stavebního zákona schvaluje zadání změny č. 1
územního plánu města Rabí.
13. ZM Rabí rozhodlo zadat zhutnění přístupové cesty k rybníčku “U Šilhavých” za cenu Kč 62.259,- (bez DPH)
fi. Šafanda Chanovice.
14. ZM Rabí rozhodlo požádat KÚPK o dotaci na výsadbu melioračně zpevňujících dřevin v městských lesích ve výši
21.500,- Kč.
15. ZM Rabí rozhodlo odprodat pozemek p.č. 123/32 KN o výměře 236 m2 za 35,- Kč/1m2 v k.ú. Rabí manželům
Nyergesovým.
16. ZM Rabí rozhodlo stanovit pro volební období 2010 – 2014 devíti (9) členné zastupitelstvo.
17. ZM Rabí ukládá starostovi projednat návrh smluvy s ing. Grösslem a podepsání smlouvy s ing. Schrötterem.
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