
t - MESTO KRÁSNO
se sídlem Krásno, Radnicní 1, PSC 35747

Usnesení
zlO. jednání Zastuoitelstva mesta Krásno, které se uskutecnilo

dne 24.1.2008 v dobe od 18:05 do 19:19 hodin
v Kulturním dome v Krásne

Mestské zastupitelstvo schválilo:
navrhovatelezápisu- Ing.GUnterFenkl,Stanislav Kmec
overovatele zápisu - Josef Havel, Emílie Jungová
program jednání rozšírený o bod 7a)
zápis z 9. zasedání (rádného), které se konalo dne 20.12.2007 v Kulturním dome
v Krásnu
rozpocet mesta Krásno na rok 2008 (O1/10/2008)
zakladatelskou listinu spolecnosti Bytové hospodárství mesta Krásno s.r.o. a zrízení
bežného úctu spolecnosti Bytové hospodárství mesta Krásno s.r.o. (02/10/2008).
cenu pronájmu zemedelských pozemku ve výši 450,- Kc/ha (03/10/2008).
vynetí pozemku c. 3200/19 v k.ú. Krásno nad Teplou z pozemku urcených k plnení
funkce lesa po schválení pronájmu tohoto pozemku firme KMK Granit a.s.,
podmínkou pronájmu bude rešení odvedení stékajících vod z tohoto pozemku
(04/10/2008).
dodatek c. 1 ke smlouve, evidencní císlo 190/2007, o zrízení vecného bremene
s Karlovarským krajem (05/10/2008).
zrušení funkce uvolneného místostarosty mesta od 1.2.2008 (06/10/2008).
pronájem bytu c. 6 v c.p. 391 slecne Šárce Brvništanové a pronájem bytu c. 3 v c.p.
391 slecne Angele Revaincové na dobu urcitou - 1 rok - a poveruje starostku
podpisem nájemních smluv s tím, že úpravy v daném byte, presne specifikované
v dohode, která bude nedílnou soucástí nájemní smlouvy, si nový nájemník provede
na vlastní náklady (07/10/2008).
vstup mesta do Místní akcní skupiny Sokolovsko (07a/10/2008).
zrízení pracovního místa úredník od 1.3.2008 (08/10/2008).
rozšírení projektu rekonstrukce radnice o zrízení parkovište za radnicí a o využití
sklepa radnice (08/10/2008).
usnesenízastupitelstvav navrženémznení- viz prílohac. 1 (10/10/2008)

Mestské zastupitelstvo neschválilo:
zarazenížádostimanželuSmržovýcho príspevekna opravuobjektuc.p. E8 do
rozpoctumestana rok 2008.



Mestské zastupitelstvo vzalo na vedomí:
pronájempozemkuc. 3200/19v k.ú.KrásnonadTeploufirmeKMKGranita.s.
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Ing. Jan Masopust - místostarosta mesta

Zapsal: Ing Masopust Jan V Krásne dne 24.1.2008


