
Usnesení č. 5/2013
z veřejného zasedání zastupitelstva města Rabí, které se konalo dne 26.6. 2013 

 od 18:00 hod. v zasedací místnosti č.p. 57.

1.   ZM Rabí schválilo závěrečný účet hospodaření města za r. 2012 bez výhrad.

2.   ZM Rabí vzalo na vědomí výsledky přezkumu hospodaření za r. 2012 od fi. INEX s.r.o. Strakonice. 

3.   ZM Rabí odsouhlasilo rozpočtová opatření č. 2 na r. 2013.

4.   ZM Rabí pověřilo starostu zadat poptávku na výměnu oken v č.p. 139 hasičská zbrojnice.

5.   ZM Rabí rozhodlo v rámci zateplení  KD provést vyměnu střechy. Rozsah prací bude řešen na dalším 
      zastupitelstvu.

6.  ZM Rabí vzalo na vědomí výsledek výběrového řízení na opravu č.p. 15 v Rabí a pověřilo starostu 
     podepsáním smlouvy s fi. Sušická stavební s.r.o., Sušice.

7.   ZM Rabí rozhodlo prodloužit nájemní smlouvy v měst. bytech dle seznamu na dobu l roku. K. Tvrdé bude  
      nájemní  smlouva prodloužena  do konce roku 2013. 

8.   ZM Rabí odsouhlasilo záměr pronajmout p.p.č. 415/29, 415/22 a 415/1  v k.ú. Rabí od 1.10. 2013.

9.   a) ZM Rabí odložilo instalovat v obci Bojanovice 2 ks veřejného osvětlení.
      b) ZM Rabí pověřilo starostu zajistit instalaci osvětlení části hradu.

10. ZM Rabí odložilo odkoupení části p.p.č. 338/3 v obci  Bojanovice. 
      
11.  a) ZM Rabí vzalo na vědomí informaci o průběhu oslav 500 let získání městského znaku.    
       b) ZM Rabí rozhodlo proplatit příspěvek spolku Rosa za občerstvení srazu rodáků dne 8.6. 2013 ve výši 
           20.625,- Kč.

12.  ZM Rabí odložilo proplacení víceprací k projektové dokumentaci na KD v Rabí do doby realizace.

13.  ZM Rabí pověřilo starostu jednat se Státním pozemkovým úřadem o p.p.č. 6/13 a 113/1 v k.ú. Rabí z 
       důvodu vedení kanalizační sítě přes jmenované pozemky.

14.  ZM Rabí pověřilo starostu jednat o poplatcích u reklamních banerů na sportovišti.

15.  ZM Rabí pověřilo starostu řešit poruchu vodovod. řádu pod el.rozvod. skříní u čp. 151 v Rabí.

16.  ZM Rabí vzalo na vědomí dopis od ochránců opuštěných zvířat a odsouhlasilo příspěvek ve výši 1.000,- 
       Kč pro Muzeum Šumavy Sušice.

       …...................................                                                                        …......................................
             Milan  L e o p o l d                                        Zdeněk  B o l t í k  
                 starosta  města                                                      místostarosta                               
Vyvěšeno:
Sejmuto:


