Uznesenia zo zasadnutia MZ zo dňa 12.11.2007
Uzn.č. 252/2007 – MZ schvaľuje návrhovú komisiu v zložení: MUDr. Milan Peteraj, Milan
Šuráb, Miroslav Capek, overovateľov zápisnice – Ján Kubala, Mgr. Gabriela Bírová
a program rokovania MZ.
Uzn.č. 253/2007 – MZ schvaľuje odpredaj pozemku p.č. 71/4 o výmere 581 m2 za cenu 6,Sk/m2 pre Katarínu Kubišovú, bytom Krásno nad Kysucou č. 1378.
Uzn.č. 254/2007 – MZ schvaľuje výmenu parcely KN C 6417/252 – ost. plochy o výmere 162
m2 a parcely KN C 6417/253 – ost. plochy o výmere 436 m2, ktoré boli vytvorené GO č.
148/2004 z parcely KN C 6417/2, vedenej na LV č. 1812 – vlastník Mesto Krásno nad
Kysucou
za
parcelu KN C 6417/10 – zast. plochy (cesta) o výmere 503 m2, ktorá bola vytvorená GO č.
148/2004 z parcely KN C 6417/10 vedenej na LV 1088 – vlastník spol SPN, v.o.s Krásno nad
Kysucou č. 1513
a
finančné vyrovnanie spol. SPN, v.o.s. v prospech Mesta Krásno nad Kysucou v sume 23.750,Sk (doplatok 250,- Sk/m2 za 95 m2 prevedenej nehnuteľnosti z vlastníctva Mesta Krásno nad
Kysucou do vlastníctva SPN, v.o.s.)
a
prevzatie vecného bremena, ktoré bolo zriadené na parcele KN C 6417/10 za účelom prejazdu
osobných áut do garáží v prospech vlastníkov a užívateľov garáží podľa zmluvy č. V-1113/00
zo dňa 13.6.2000.
Uzn.č. 255/2007 – MZ schvaľuje výstavbu garáží na parcele č. 3747/2 podľa geometrického
plánu tak, aby bol využitý celý priestor.
Uzn.č. 256/2007 – MZ schvaľuje zmenu nájomnej zmluvy po neb. Kuckovej Jane na jej deti
s podmienkou zaplatenia nedoplatkov.
Uzn.č. 257/2007 - MZ schvaľuje úpravu rozpočtu:
Príjmová časť
+100 tis. Sk v položke nájomné KRASBYT
Výdavková časť:
+300 tis. Sk školská jedáleň MŠ Lesnícka (interiérové vybavenie),
+100 tis. Sk Koncepcia rozvoja mesta v tepelnej energetike z položky nájomné KRASBYT
+25 tis. Sk akcia „Mikuláš“,
+160 tis. Sk nákup 8ks panelov á 20 tis. Sk na most do osady Jedličník,
+300 tis. Sk kanalizácia Bajcárová ulica (Mudr. Hálková),
+3 tis. Sk príspevok športový klub Kalinov na hokejbalový turnaj, z rozpočtu iné príspevky.
Uzn.č. 258/2007 – pozastavené
Uzn.č. 259/2007 – MZ schvaľuje:
- pracovníkom mesta odmenu 50% z platu,
- odmenu 50% z platu primátorovi za mesiac november, december,
- odmenu 25% z platu kontrolórke za mesiac november, december,
- odmeny 2.000,- Sk brutto poslancom,
zníženie rozpočtu z položky tribúna na všetky odmeny.
Uzn.č. 260/2007 – MZ schvaľuje návrh komisií na vykonanie inventarizácie majetku mesta
Krásno nad Kysucou k 31.12.2007.
Uzn.č. 261/2007 – MZ schvaľuje odmenu pracovníkom aktivačnej činnosti, pracovníci, ktorí
pracujú pri vývoze TKO a stavebných prácach navýšenie o 100%.
Uzn.č. 262/2007 – MZ schvaľuje pokračovať v predaji ostatných bytov v nadstavbe 1499
dražbou.

Uzn.č. 263/2007 – MZ berie na vedomie inf. správu o hospodárení mesta a KRASBYTU.
Uzn.č. 264/2007 – MZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení zo dňa 8.10.2007.
Uzn.č. 265/2007 – MZ berie na vedomie správu o vymáhaní nedoplatkov za daň
z nehnuteľnosti a TKO.
Uzn.č. 266/2007 – MZ berie na vedomie správu kontrolórky a kontrolu plnenia uznesení od
r.2004 - 2007.
Uzn.č. 267/2007 – MZ berie na vedomie rozpis zmien pracovnej pohotovosti zimnej údržby
2007-2008.
Uzn.č. 268/2007 – MZ neschvaľuje odpredaj ani prenájom pozemku p. Chlebekovi Petrovi,
Krásno č. 1433.
Uzn.č. 269/2007 – MZ ruší uzn. č. 136/2005, 182/2006, 183/2006 a 28/2007.
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