390. fundur
Bæjarráð Stykkishólms hélt fund miðvikudaginn 4. maí 2005 kl. 17:00 í Ráðhúsinu.
Mætt voru:

Dagný Þórisdóttir, formaður
Eyþór Benediktsson
Guðmundur Kristinsson
Óli Jón Gunnarsson, bæjarstjóri
Guðmundur Andrésson, fundarritari

Formaður setti fund og fól síðan bæjarstjóra fundarstjórn.

1. Fundargerðir nefnda:
1.1.
Hafnarnefnd, dags. 13.4.2005.
Liður 2, vísað til bæjarstjórnar. Liður 3, samþykkt að kaupa krana á
steinbryggju. Bæjarráð leggur til að skoðuð verði ákvæði
lögreglusamþykktar varðandi bílastæði fyrir vinnuvélar og stóra bíla.
Fundargerðin samþykkt.
1.2.

Safna- og menningarmálanefnd, dags. 25.4.2005.
Gjaldskrá samþykkt. Fundargerðin samþykkt.

1.3.

Æskulýðs- og íþróttanefnd, dags. 26.4.2005.
Bæjarstjóra og forstöðumanni íþróttamiðstöðvar falið að ganga frá
samningi uppsetningu á hliðarkörfun í íþróttamiðstöð.
Forvarnarstefnan verður lögð fyrir næsta bæjarstjórnarfund.
Fundargerðin samþykkt.

2. Aðrar fundargerðir.
2.1.
154. stjórnarfundur Eflingar Stykkishólms, dags. 5.4.2005.
2.2
23. fundur LN og LSS, dags. 5.4.2005.
2.3
Fundargerð aðalfundar Vesturlands hf. dags. 9.3.2005
2.4
58. fundur Breiðafjarðarnefndar dags. 4.4.2005
Framlagðar fundargerðir..
3. Ársreikningar og ársskýrslur.
3.1 Ársreikningur Vesturlands ehf. 2004.
3.2 Félags- og skólaþjónusta Snæfellinga 2004.
3.3 Ársskýrsla Orkustofnunar 2004.
3.4 Ársskýrsla Sýslumannns Snæfellinga 2004.
3.5 Ársreikningur Heilbrigðiseftirlits Vestulands 2004.
Framlagt.
4.

Hafnarreglugerð fyrir Stykkishólmshöfn.
Vísað til bæjarstjórnar.

5.

Skýrsla ÍSOR v. eftirlits með Hitaveitu Stykkishólms.
Helstu niðurstöður ræddar.

6. . Tilboð í fæði fyrir nemendur og starfsfólk Grunnskólans.
Rætt um tilboðið og ákveðið að ræða við lægstbjóðendur.
7.

Bréf Óla Jóns Gunnarssonar dags. 25.04.´05.
Framlagt bréf þar sem hann segir starfi sínu lausu sem bæjarstjóri.

8.

Undirbúningur að kjöri nefnda sbr.lið 1.2 á 197. bæjarstjórnarfundi
Bæjarráð samþykkir drög að erindisbréfum fyrir nefndirnar og leggur til
að kosið verði á næsta bæjarstjórnarfundi í nefnd um stefnumörkun í
húsnæðismálum fyrir Grunn-og Tónlistarskóla og önnur í stefnumörkun í
málefnum aldraðra, þrír fulltrúar í hvora nefnd.

9.

Málefni Heilsueflingar Stykkishólms ehf.
Bæjarstjóri gerði grein fyrir viðræðun sínum við meðeigendur og honum
heimilað að ganga frá málinu.

10.

Bréf Sigurjóns Jónssonar f.h. Skipavíkur, ódags.
Bæjarráð tekur jákvætt í erindið. Samþykkt að boða bréfritara til fundar.

11.

Rútukostnaður vegna Fjölbrautarskóla Snæfellinga.
Bæjarráð lýsir óánægju sinni með þennan kostnað og felur bæjarstjóra að
ræða við önnur sveitarfélög á Snæfellsnesi.

12.

Gjaldskrármál, laun í vinnuskóls o.fl.
Samþykkt hækkun um 3% frá fyrra ári.

13.

Deiliskipulagstillögur sbr.lið 2 og 3 í fundargerð 68.skipulags- og
byggingarnefndarf. Vísað til bæjarstjórnar.

14.

Bréf Rakelar Olsen dags. 28.04.05 v.Frúarhússins.
Bréf Rakelar lagt fram. Einnig lagt fram bréf Húsfriðunarnefndar ríkisins,
dags. 29.apríl sl. Bæjarstjóra heimilað að ganga til samninga við
bréfritara.

15.

Bréf Netvirki sf. Dags. 26.04.05
Bæjarráð þakkar áhugann á verkefninu og mun ræða við bréfritara ef
breytingar verða gerðar á núverandi fyrirkomulagi.

16.

Fundarboð, aðalfundar byggðasamlags um rekstur Félags- og skólaþjónustu
Snæfellinga 11.05.05 kl.21:00. Bæjarstjóri fer með umboð á fundinum.
Bæjarráð leggur til að Dagný Þórisdóttur taki sæti í stjórn í stað
bæjarstjóra.

Fundargerðin upplesin og samþykkt.
Fundi slitið kl. 18:40
Guðmundur Andrésson, fundarritari

