
Usnesení  č. 9/2010

z  veřejného zasedání zastupitelstva města Rabí, které se konalo 
          dne 18.11. 2010 od 18:00 hod. v zasedací síni  města Rabí    

1.  ZM  bere na vědomí návrh rozpočtu hospodaření města Rabí  na r. 2011 a ukládá členům ZM 
     seznámit se s tímto návrhem.
2.  ZM neschválilo dodatek č. 1 ke smlouvě s fi.  Limex CB a.s. Praha. 

3.  ZM rozhodlo odkoupit pozemek p.č. 572 o výměřer 1672 m2, p.p.č. 573 o výměře 4960 m2,   
     p.č. 575 o výměře 129 m2,  p.č. 571/2 o výměře 611 m2 a p.č. 571/3 o výměře 910 m2 v k.ú.  
     Rabí za 10,- Kč za 1m2 od p. Řáhy.
4.  ZM schválilo  záměr pronajmout  pozemek p.č. 337/1 o výměře 658 m2 v k.ú. Bojanovice u čp.  
     36 od 1.2. 2011 a ukládá starostovi zjistit stav tohoto pozemku.

5.  ZM pověřilo starostu sepsat dodatek ke smlouvě na r. 2011 o svozu a likvidaci separovaného 
     odpadu z hradu Rabí za částku 4.500,- Kč bez DPH.  
6.  ZM vzalo na vědomí návrh smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene p. Kavalovi 
     na p.p.č. 1344/8 v k.ú. Rabí.
7.  ZM vzalo na vědomí informaci o návrhu vlajky města Rabí.

8.  ZM vzalo na vědomí informaci o stavebních pracech v čp. 57 v Rabí.   

9.  ZM pověřilo starostu jednáním s odbornou firmou o odborném ořezu a smýcení stromů v Rabí a 
     Čepicích.
10. ZM rozhodlo zadat 2. etapu opravy místní komunikce od rybníčku U Šilhavých ke kapličce u  
      mlýna za dohodnutou cenu 90.924,- Kč bez DPH fi. Šafanda.    
11. ZM rozhodlo poskytnout  spolku ROSA v Rabí finanční příspěvek na r. 2011 ve výši 15 tis. Kč. 

12. ZM  pověřilo starostu zpracovat žádost o dotaci na opravu střechy na sportovní ubytovně v 
      Rabí.

13. ZM pověřilo starostu jednáním o možnosti odkoupení st.p.č. 21 v k.ú. Bojanovice od Dr. Terka.

14. ZM ukládá starostovi projednat situaci  ohledně vlastnictví pozemků p.č. 53/1 a 53/2 k.ú.  
      Bojanovice s právníkem.
15. ZM rozhodlo revokovat bod 8 z usnesení č. 7 z 1.9. 2010.
     
16. ZM rozhodlo neposkytnout finanční příspěvek na opravu ordinace v Žichovicích.

17. ZM vzalo na vědomí iniciativu L. Brabce o umístění sochy Sv.Jana Nepomuckého na mostu v  
      Čepicích. 

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

Vyvěšeno:

Sejmunto:




