Uznesenia zo dňa 8.10.2007
Uzn.č. 230/2007 – MZ schvaľuje návrhovú komisiu v zložení: Vojtech Buchta, Božena
Ďurčanová, Ing. Mária Goreková, overovateľov zápisnice: Mgr. Milan Jesenský, Michal
Koňuch a program rokovania MZ.
Uzn.č. 231/2007 – MZ schvaľuje p. Šurábovi Petrovi prenájom kolkárne na dobu 5 rokov za
podmienky: - pri získaní fin. prostriedkov na rekonštrukciu prenajímateľ odstúpi od zmluvy.
Uzn.č. 232/2007 – MZ odročuje požiadavku p. Poláčka (zámená zmluva) o výmene
pozemkov do najbližšieho zastupiteľstva.
Uzn.č 233/2007 – MZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení.
Uzn.č. 234/2007 – MZ schvaľuje predĺženie uzn. č. 60/2005 – podlžnosť KRASBYTU voči
mestu do doby skončenia vykurovacej sezóny a ukladá riaditeľovi spracovať splátkový
kalendár na rok 2007/2008.
Uzn.č. 235/2007 – MZ ruší uznesenie č. 181/2005 a uzn. č. 140/2007.
Uzn.č. 236/2007 – MZ berie na vedomie správu o činnosti sociálnej starostlivosti mesta.
Uzn.č. 237/2007 – MZ berie na vedomie správu o činnosti požiarnej ochrany.
Uzn.č. 238/2007 – MZ schvaľuje do úpravy rozpočtu zahrnúť – nákup 50 kníh Prechádzky
storočiami v hodnote 25.000,- Sk, vkladné knižky pre deti v detskom domove Horný Kelčov
v sume 69.480,- Sk, výškopis a polohopis cesty Lazy v sume cca 110.000,- Sk. Výmenu
dverí do školského klubu v ZŠ Mládežnícka.
Uzn.č. 239/2007 – MZ schvaľuje vypracovanie architektonickej štúdie na výstavbu bytoviek
v Zákysučí.
Uzn.č. 240/2007 – MZ schvaľuje opravu mosta do osady Šustkov – Jedličník a vypracovanie
projektovej dokumentácie pre nový most.
Uzn.č. 241/2007 – MZ schvaľuje, aby sa do budúceho rozpočtu zahrnula realizácia mostu do
osady Šustkov - Jedličník.
Uzn.č. 242/2007 – MZ neschvaľuje odpustenie poplatkov TKO.
Uzn.č. 243/2007 – MZ odročuje VZN o miestnych komunikáciách do budúceho
zastupiteľstva.
Uzn.č. 244/2007 – MZ schvaľuje aby opatrovaný platil 50% z hrubej zakladajúcej (prvotnej)
mzdy opatrovateľky.
Uzn.č. 245/2007 – MZ schvaľuje odkúpenie pozemkov p.č. 6780/209 o výmere 62 m2 a p.č.
6780/341 o výmere 144 m2 od SeVaKu. Výkup cesty odročuje do konzultácie so SeVaKom.
Uzn.č. 246/2007 - MZ odročuje požiadavku p. Pošteka – pozemok pod garáž.
Uzn.č. 247/2007 – MZ neschvaľuje navýšenie rozpočtu pre TJ.
Uzn.č. 248/2007 – MZ berie na vedomie správu o pasportizácii hrobov v Meste Krásno.
Uzn.č. 249/2007 – MZ schvaľuje zrušenie práva užívania bytu č. 1 v bytovke č. 1499 –
Baltiar Milan a manželka Margita a doporučuje prideliť byt do nájmu synovi Baltiarovi
Jánovi.
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