
 Usnesení  č. 7/2010

z veřejného zasedání zastupitelstva města Rabí, které se konalo dne 1.9. 2010 
od 19:00 hod. v zasedací síni  města Rabí    

    

1.   ZM Rabí odsouhlasilo rozpočtové opatření č. 2 města Rabí pro r. 2010 dle návrhu.

2.   ZM Rabí pověřilo starostu jednat o odkoupení pozemků p.p.č. 185/1 a 185/2 v k.ú. Rabí pod  
      sportovním zařízením užívaným TJ Sokol Rabí s Úřadem pro zastupování státu ve věcech 
      majetkových, pracoviště v Klatovech.

3.   ZM Rabí rozhodlo proplatit finanční příspěvek ve výši Kč 4.000,- Rabskému okrašlovacímu
      spolku o.s. 

4.   ZM Rabí pověřilo starostu uzavřít smlouvu o věcném břemenu č. IE-12-0003627/4 mezi  
      Městem Rabí a ČEZ Distribuce a.s. Děčín na p.p.č. 1758 a 1755 v k.ú. Rabí.

5.   ZM Rabí rozhodlo umístnit dotovaný kontejner na bioodpad u hřbitova v Rabí.

6.   ZM Rabí rozhodlo odsouhlasit dodatek č. 1  mezi městem Rabí a fi DHW Paleček s.r.o.,     
      Neopomuk na dobudování WC pro personál v částce Kč 65.637,- bez DPH.

7.   ZM Rabí rozhodlo opravit část místní komunikace v Bojanovicích fi. Swietelsky stav.s.r.o. za  
      částku Kč 22.965,-  včetně DPH.
 
8.   ZM Rabí rozhodlo  soudně vymáhat dluh p. Buriánka v bytu č. 12 v čp. 149 ve výši 20.014,- Kč 
      k 31.8. 2010 za nájemné včetně penále.

9.   ZM Rabí pověřilo Z. Boltíka a starostu prověřit stav lesních pozemků  majitele F. Řáhy.

10. ZM Rabí odsouhlasilo nájem v bytu č. 15 v čp. 149 od 1.9. 2010 ve výši 4.485,- Kč včetně  
      služeb a sklepa.  
     
11. a) ZM Rabí vzalo na vědomí umístění uvítacích tabulí města Rabí. 
      b) ZM souhlasí s použitím městského znaku  SDH v Rabí dle návrhu.

12. ZM Rabí pověřilo starostu vstoupit v jednání  o možnosti získání dotace na zakoupení  
      kumunální a lesní techniky pro potřebu obcí.

13. ZM Rabí pověřilo starostu vstoupit v jednání o možnosti získání dotace na zařízení dětských  
      hřišť v obcích.     
      
14. ZM Rabí pověřilo starostu vstoupit v jednání s fi. Aquašumava a Aquatest o získání dotací na 
      posílení vodního zdroje v Rabí.
 

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

Vyvěšeno:  
Sejmuto: 


