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se sídlem Krásno, Radni�ní 1, PS� 357 47 

 

 

 

Usnesení 
z 14. jednání Zastupitelstva m�sta Krásno, které se uskute�nilo  

dne 18.9.2008 v dob� od 18.03 do  18.55   hodin  
v Kulturním dom� v Krásn� 

 
 

����

 
 

M�stské zastupitelstvo schvaluje : 
 

• program dnešního jednání (1/14/2008) 
 
• navrhovatele zápisu: Josef  Havel, Lenka Kvapilová (2/14/2008) 
 
• ov��ovatele zápisu: Oto Wied , Ing.Martin Pribol  (3/14/2008) 
 
• zápis z 13. jednání (�ádného), které se konalo dne 12.6.2008  v Kulturním dom� 

v Krásn�  (4/14/2008) 
 
• rozpo�tové zm�ny �íslo 11 až  24   (5/14/2008) 
 
• pronájem  pozemku �íslo 164/1 v k.ú.Krásno nad Teplou  o vým��e cca 272 m2 

p.Zby�ku Slukovi na 1 rok. (6a/2b/14/2008) 
 
• pronájem pozemku �íslo 3057/3 v k.ú.Krásno nad Teplou  o vým��e cca 15 m2 

p.Františku Smržovi (6a/3/14/2008) 
 
• prodej �ásti pozemku �íslo 3066/1 v k.ú.Krásno nad Teplou  o vým��e cca 105 m2 

manžel�m Krpejšovým. (6a/4/14/2008) 
•  
• prodej st. pozemku �íslo 554 v k.ú.Krásno nad Teplou  o vým��e 217 m2  firm� 

KMK Granit , a.s.Veškeré náklady spojené s likvidací staré �erpa�ky na pozemku 
hradí kupující. (6a/5/14/2008) 

 
• p�edb�žn� souhlasí s umíst�ním stavby na pozemku 613/5 a 3212/11 v k.ú.Krásno 

nad Teplou (6b/1/14/2008) 
 
• odložení žádosti o p�ísp�vek na Sportovní ligu do doby projednávání rozpo�tu na 

rok 2009 (7/14/2008) 
 
• uzav�ení návrhu smlouvy o dílo s firmou ART KODIAK s r.o. 



na restaurátorský zákrok v interiéru kapli�ky v obci Dolní Hluboká. (10/14/2008) 
 

• p�ísp�vek 3 000,- K� manžel�m Markovým na opravu kulturní 
památky.Podmínkou souhlasu je nutnost p�edložení kopie vyú�tování, která p�jde 
na Krajský ú�ad Karlovarského kraje. (12/14/2008) 

 
• usnesení zastupitelstva m�sta Krásno v navrženém zn�ní (17/14/2008) 
 

 
 

M�stské zastupitelstvo neschvaluje : 
 

• prodej ani  pronájem �ásti pozemku �.180/6 v k.ú.Dolní Hluboká  o vým��e cca 
180  m2, p.Ji�ímu Planetovi (6a/1a/14/2008) 

 
• pronájem �ásti pozemku �.180/6 v k.ú.Dolní Hluboká  o vým��e cca 360 m2, 

pí.Ludmile Svobodové (6a/1b/14/2008) 
 
• pronájem pozemku �.180/6 v k.ú.Dolní Hluboká  o vým��e 540 m2, p.Josefu 

Planetovi (6a/1c/14/2008) 
 
• pronájem pozemku �.180/6 v k.ú.Dolní Hluboká  o vým��e 540 m2, p.Miroslavu 

Planetovi na 1 rok (6a/1d/14/2008) 
•  
• prodej �ásti pozemku �íslo 164/1 v k.ú.Krásno nad Teplou  o vým��e cca 100-150 

m2 p.Pavlu Bohatovi (6a/2a/14/2008) 
 
• uzav�ení smlouvy se  psím útulkem – David Hrbá�ek,Rovná (11/14/2008) 
 

 
 
 

                       Zastupitelstvo m�sta bere na v�domí 
 

• žádost  firmy KMK Granit,a.s. na prodej stavební  parcely �íslo 613/5 o vým��e 89 
m2 a pozemkové parcely �íslo 3212/11 o vým��e 1 624 m2 v k.ú. Krásno nad 
Teplou (6b/1/14/2008) 

 
• žádost firmy NADE,s r.o.,Hlavní 560,Krásno na pronájem pozemkových parcel  

1637/6……..58 877m2 
1637/10…..  11 991m2 
1637/11……..1 589m2 
1637/15…....23 699m2 
1750/8……….1 636m2 
1766………..19 835m2 
1842…………..180m2 
1853/9…………..23m2 



1853/16………..276m2 
1853/17………..115m2 
1853/18………..108m2 
1864…………8 373m2 
1637/17……...3 107m2 
1637/20……..10 649m2 
1637/22…..      1 023m2 

• 1662/2… ……....345m2 všechny  v k.ú. Krásno nad Teplou (6b/2/14/2008) 
 

• žádost Marie Krátké na prodej �ásti p.p.�íslo 1235/10 o vým��e 245 m2 
v k.ú.Krásno nad Teplou (6b/3/14/2008) 

 
• žádost Martiny Pospíšilové na prodej  �ásti st.p.�íslo 187 o vým��e 300 m2 a celá 

p.p.�íslo 164/1 o vým��e 272 m2 v k.ú.Krásno nad Teplou (6b/4/14/2008) 
 
• žádost Zuzany Urbánkové  na prodej  p.p.�íslo 38 o vým��e 277 m2 v k.ú.Krásno 

nad Teplou (6b/5/14/2008) 
 
• žádost Josefa Jedli�ky na prodej  p.p.�íslo 700/4 o vým��e 1 250 m2 v k.ú.Háje 

nad Teplou (6b/6/14/2008) 
 
• žádost Silvie Szabové na prodej  p.p.�íslo 128/1 o vým��e 790 m2 v k.ú.Krásno 

nad Teplou (6b/7a/14/2008) 
 
• žádost Jaroslavy Lohrové na prodej p.p.�íslo 128/1 o vým��e 790 m2 v k.ú.Krásno 

nad Teplou (6b/7b/14/2008) 
 
• žádost Michaely Dlouhé na prodej p.p.�íslo 365/1 o vým��e 181 m2 v k.ú.Krásno 

nad Teplou (6b/8/14/2008) 
 
• nabídku PF na pozemky k pronájmu (6b/9/14/2008) 
 
• návrh sm�ny pozemk� p.p.�.1332/12 o vým��e 2 440 m2 (vlastník pan Jan 

Ruppert) za p.p.�.1332/2 o vým��e 2 440 m2 (po zapsání KPÚ 
      vlastník m�sto Krásno)v k.ú.Krásno nad Teplou (6c/14/2008) 

 
• žádost  Martiny Pospíšilové na prodej p�dních prostor v �p.209,Kladenská ulice  
      (8/14/2008) 
 
• navýšení nájemného v m�stských bytech  dle zákona 107/2006 Sb. na období od 

1.1.2009 do 31.12.2009 (9/14/2008) 
 

                    I…kat.…..15.15 K�/m2 ……navýšení 15.8 %.......koef.1.158…..na 17.54 K�/m2 
                    II…kat..…12.96 K�/m2…….navýšení  25.2 %......koef.1.252…..na 16.23 K�/m2 

 
 
 



                           Zastupitelstvo m�sta pov��uje  
 

• starostku m�sta k podepsání  smlouvy o dílo s firmou ART KODIAK s r.o. 
                  na restaurátorský zákrok v interiéru kapli�ky v obci Dolní Hluboká (10/14/2008) 
 
 
 
 
 

……………………………………… 
Lenka Sidorjaková  
starostka m�sta 
 
 
 
…………………………………….. 
Ing.Vít�zslav Nádení�ek  
místostarosta m�sta 
 
 
 
 
 
 
 
V Krásn� dne 18.09.2008 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 


