Výpis usnesení ze schůze Rady města Holýšova

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU
90. schůze Rady města Holýšova ve volebním období 2010 - 2014
konané dne 13. října 2014

Rada města Holýšova:
287/2014 schvaluje následující pořad schůze:
1. Zahájení schůze
2. Schválení pořadu schůze
3. Kontrola zápisu a usnesení z minulé schůze
a) Zápis jednání pracovní skupiny k projektu „Kameny zmizelých“ ze dne
10. 10. 2014
4. Žádosti
a) o finanční dar – Magistrát města Jablonec nad Nisou
5. Ke schválení
a) Smlouva č. 14188716 o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR v rámci OP ŽP
(vrt HV 05)
6. Ostatní
a) Rozhodnutí – sběr, výkup a využívání odpadů – kasárna Holýšov
b) informace o poskytnutí odměn kronikářce Marii Vavříkové
c) informace o výsledcích komunálních voleb 2014
d) termín příští schůze RMH
e) oznámení o změně názvu společnosti – MAHLE Behr Holýšov
288/2014
a)
bere na vědomí Zápis jednání pracovní skupiny k projektu „Kameny zmizelých“
ze dne 10. 10. 2014, který zpracoval realizační tým ve složení radní Mgr. Libor
Schröpfer, vedoucí Domu dějin Holýšovska Mgr. Josef Hais a pan Jan Valeš.
b)
souhlasí s pokračováním vlastního podobného projektu tak, jak navrhl realizační
tým a jmenuje vedoucího Domu dějin Holýšovska Mgr. Josefa Haise jeho zpracovatelem a garantem.
289/2014 nevyhovuje žádosti Magistrátu města Jablonec nad Nisou, sídlem Jablonec nad
Nisou, Mírové náměstí 19, o připojení se ke vzpomínkové akci poskytnutím finančního daru.
290/2014
a)
schvaluje Smlouvu č. 14188716 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí, která bude uzavřena mezi městem Holýšovem a Státním fondem životního prostředí České republiky, sídlem Praha 11, Kaplanova 1931/1, podle předloženého návrhu.
b)
pověřuje starostu města Holýšova Ing. Antonína Pazoura podpisem Smlouvy ve
smyslu odstavce a) tohoto usnesení.
291/2014 bere na vědomí Rozhodnutí Krajského úřadu Plzeňského kraje, Odboru životního
prostředí, sídlem Plzeň, Škroupova 18, o udělení souhlasu k provozování zařízení
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ke sběru, výkupu a využívání odpadů a souhlas s provozním řádem zařízení ke
sběru, výkupu a využívání odpadů fyzické osobě oprávněné k podnikání, kterou je
pan Jan Kasl, bytem Přeštice, Palackého 922, IČ: 73440698, podle ustanovení
§ 14 odst. 1 zákona o odpadech.
292/2014 bere na vědomí poskytnutí peněžitých odměn kronikářce města Holýšova paní
Marii Vavříkové za zpracování kroniky města Holýšova za roky 2012 a 2013 podle předloženého návrhu.
293/2014 bere na vědomí informaci o výsledcích voleb do Zastupitelstva města Holýšova,
které se konaly ve dnech 10. a 11. 10. 2014.
294/2014 bere na vědomí informaci, že příští schůze RMH se uskuteční v pondělí
3. 11. 2014 od 15:00 hodin na Městském úřadě Holýšov v kanceláři starosty.
295/2014 bere na vědomí informaci o změně názvu společnosti MAHLE Behr Holýšov,
s. r. o., sídlem Holýšov, Politických vězňů 676 (původní název: Behr Thermottronik Czech, s. r. o.).

Ing. Antonín Pazour
starosta

Bc. Hana Valachovičová
místostarostka

Razítko města Holýšova:
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