
Mi5STO KRAsNO
se sídlem Krásno, Radnicní 1, PSC 357 47

Usnesení
z 11. jednání ZastuDitelstva mesta Krásno, které se uskutecnilo

dne 3.3.2008v dobe od 18:05do 21:00hodin
v Kulturním dome v Krásne

Mestské zastuDitelstvo schválilo:

. navrhovatele zápisu: Ing.JanMasopust,p.Oto Wied

. overovatele zápisu: p.Lenka Kvapilová, p.Stanislav Kmec

. program jednání

. zápis z 10. zasedání (rádného), které se konalo dne 24.1.2008 v Kulturním dome

. Ing.Vítezslava Nádenícka na funkci místostarosty mesta Krásno (1/11/2008)

. vyplácení pohrebného ve výši 5 000,- Kc pozustalým po obcanech trvale bydlících
v dobe úmrtí ve meste Krásno, s úcinností od 1.1.2008.Podmínkou je predložení
žádosti, dokladu o zaplacených výlohách spojených s pohr"bemna jméno žadatele a se
jménem zemrelého a predložení úmrtního listu (2/11/2008)

. pronájem bytu v c.p.314 p.Jirímu Urbánkovi ml. s tím, že veškeré opravy v byte
budou hrazeny následovne - predložené doklady na materiál, predem odsouhlasený,
použitý na opravu prideleného bytu budou hrazeny mestem Krásno a veškerou práci
si nový nájemce p.Jirí Urbánek ml.bude hradit sám, vyjma prací na které je
požadována odborná zpusobilost (3/11/2008)

. prodloužení smlouvy o nájmu vodovodu a kanalizace s fmnou VaK K.Vary o 1 rok,
tj.od 1.3.2008 do 28.2.2009.Ve smlouve bude zakotvena nová cena vodného a
stocného pro trvale bydlící obcany mesta Krásna a zároven výše dotace mesta Krásna
pro trvale bydlící obcany Krásna.Všechna ostatní ujednání zustanou nezmenena.
(5/11/2008)

. 2.protinávrh Josefa Havla- výši ceny vodného pro trvale bydlící obcany Krásna ve
výši 16,75 Kc a dotaci ve výši 11,- Kc a cenu stocného ve výši 11,31 Kc a dotaci ve
výši 8,- Kc.Uvedené ceny jsou vcetne DPH.(5/11/2008)

. opravu usnesení c.08/10/2008 o zrízení prac.místa úredník a to v bode termínu
zrízení prac.místa, který se prodlouží z puvodne schváleného 1.3.2008 na
1.4.2008.(6/11/2008)

. pronájem pozemku c.3200/19 v k.ú.Krásno nad Teplou firme KMK GRANIT a.s.,
s tím, že podmínka odvedení stékajících vod z tohoto pozemku do príslušné vodotece,
bude zakotvena v nájemní smlouve.Nájemní smlouva bude uzavrena na dobu 5-ti let.
(7/11/2008)

. pronájem cásti pozemku c.789/1 v k.ú.Háje nad Teplou p.Aloisovi Humlovi za
úcelem využití zahrada. V nájemní smlouve bude zakotvena podmínka, že pozemek
nesmí být oplocen v tesné blízkosti komunikace tak, aby oplacení bránilo zimní
údržbe.Realizace oplocení pozemku bude provedena po odsouhlasení starostky
mesta.Pred sepsáním nájemní smlouvy musí být upresnena výmera
pozemku.(7/11/2008)



. pronájem pozemku c.914/10, 914/9, 914/6, 914/7, 914/5, 1205/5, 1205/4, 1205/7,
1205/8, 1205/3, 1222/5, 1222/6, 3115/13, 3115/14, 570/4 v k.ú.Krásno nad Teplou
Ing.Vítezslavu Nádeníckovi za úcelem využití zemedelství - údržba
krajiny.(7/11/2008)

. smenu pozemku c.486/6, 601/1 a 831/16 v k.ú.Háje nad Teplou dle predloženého
geometrického plánu. Rozdíl 1403 m2 ve prospech mesta Krásna bude p.Bodurkovi
kompenzován po další dohode a po odectení nákladu, které VYnaložilomesto Krásno
na zrealizování smeny.(7/11/2008)

. vyrazení majetku MŠ Krásno dle predneseného návrhu.(9/11/2008)

. osvobození poplatku ze vstupného divadelnímu spolku Krásno.(10/11/2008)

. porízení projektové dokumentace na vycištení rybníka pod lomem, opravu hráze a
opravu vypouštecího zarízení a poveruje starostku mesta zadáním jejího zpracování
a podpisem smlouvy.(10/11/2008)

. usnesení zastupitelstva v navrženém znení

Mes~ské zas~vo neschválilo:

. l.protinávrhMUDr.Švejdy- mesto bude dotovat nárust ceny vodného a stocného
v plnévýši, cenavodnéhoa stocnéhose nezmení.

. pronájem cásti pozemku c.3057/3 o výmere 15 m2 v k.ú.Krásno nad Teplou
manželum Smržovým, bytem Mírová 522, Loket.

Mestské zastuDitelstvo vzalo na vedomí:

. hospodarení fmny VaK K.Vary

. žádost na prodej pozemku c.3108/4 v k.ú.Krásno nad Teplou fmne KMK GRANIT
a.s.

. žádost na pronájem pozemku c.679 v k.ú.Krásno nad Teplou p.Christe Králové

. usnesenízastupitelstvamestaHorníSlavkovc.12/173/XI.

. inventarizaci majetku MŠ za rok 2007

Mestské zastuDitelstvo

. starostku mesta podpisem nové smlouvy o pronájmu s VaK Karlovy Vary, poprípade
prodloužení stávající, ci jejího dodatku.

. poverilo starostku mesta odpovedet mestu H.Slavkov, že závazné stanovisko mesto
Krásno prijme až po vyjádrení všech kompetentních orgánu a po navržení nového
CHLÚ kompetentními orgány.

V Krásne dne 3.3.2008

Zapsala: Jaroslava Karabinová


