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U S N E S E N Í

z  12. zasedání 
Zastupitelstva města Havířova, 
konaného dne  29.3.2004
v sále Společenského domu RENETA v Havířově











 V Havířově dne 30.3.2004
 Ing.Jana PONDĚLÍČKOVÁ,  Iva KRPCOVÁ 

P Ř E H L E D   U S N E S E N Í
z 12.zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 29.března 2004


450/12/ZM/04 – Schválení programu zasedání

451/12/ZM/04 – Ověření zápisu ze zasedání ZMH dne 23.2.2004

452/12/ZM/04 – Schválení ověřovatelů zápisu z 12. zasedání ZMH dne 29.3.2004

453/12/ZM/04 – Volba návrhové komise 

454/12/ZM/04 – Kontrola plnění usnesení ZMH

455/12/ZM/04 – Jednací řád Zastupitelstva města Havířova – 1. dodatek

456/12/ZM/04 – Návrh úprav rozpočtu I. na rok 2004 - rozpočtová opatření č. 1. - 16.

457/12/ZM/04 – Rozpočtový výhled města Havířova na léta 2005 – 2006

458/12/ZM/04 – Stanovisko Zastupitelstva města Havířova k možné změně právní formy 
                            NsP Havířov

459/12/ZM/04 – Dražba majetku FK Baník Havířov, a.s. – dražební jistota

460/12/ZM/04 – Rozšíření hlavní činnosti Ústavu sociální péče pro mládež Havířov

461/12/ZM/04 – Změna Zřizovací listiny Sociálních služeb města Havířova

462/12/ZM/04 – Zařazení projektu „Bydlení na půl cesty“ do Komplexního  
                            součinnostního programu prevence kriminality v Havířově v roce 2004

463/12/ZM/04 – Revokace usnesení č.461/12/ZM/04 „Změna Zřizovací listiny Sociálních        
                            služeb města Havířova“

464/12/ZM/04 – Záměr prodeje pozemku parc.č. 1376/7 k.ú. Šumbark                                        

465/12/ZM/04 – Záměr prodeje pozemků k.ú. Šumbark zastavěných částí stavbami  
                            garáží       

466/12/ZM/04 – Záměr prodeje části pozemku parc.č. 1234 k.ú. Havířov-město

467/12/ZM/04 – Záměr prodeje částí pozemků parc. č. 1431/27 a EN 1431/14 k.ú.  
                            Šumbark

468/12/ZM/04 – Prodej pozemků parc.č. 524/66 a 2049/9 k.ú. Bludovice                                     

469/12/ZM/04 – Prodej pozemků pod stavbami  garáží k.ú. Šumbark                                                        

470/12/ZM/04 – Prodej pozemku parc.č. 3014/18 k.ú. Bludovice                                                               
471/12/ZM/04 – Prodej pozemku parc.č. 1431/8 k.ú. Šumbark

472/12/ZM/04 – Výkup pozemku parc.č. (PK 24) k.ú. Bludovice

473/12/ZM/04 – Výkup pozemku parc.č. 4382/3 k.ú. Havířov-město

474/12/ZM/04 – Rozšíření přijetí daru, pozemky parc.č. 2170/27, 2170/28 a 2170/3, 
                            k.ú. Bludovice, lokalita Osinky                                                                             

475/12/ZM/04 – Dořešení majetkoprávních vztahů k pozemkům MK Smrková                             

476/12/ZM/04 – Změna usnesení č.455/12/ZM/04 „Jednací řád Zastupitelstva města 
                           Havířova – 1. dodatek

477/12/ZM/04 – Narovnání vlastnických vztahů k pozemku parc.č. (EN 819) 
                            k.ú.  Bludovice

478/12/ZM/04 – Zrušení usnesení ve věci prodeje části pozemku parc.č. 1465/1 
                            k.ú. Šumbark

479/12/ZM/04 – Nabídka nemovitostí od společnosti OKD, a.s., člena koncernu  
                            KARBON INVEST,  a.s.,  Správy majetku

480/12/ZM/04 – Majetek města získaný v rámci akce „Slunce do škol“

481/12/ZM/04 – Návrh Obecně závazné vyhlášky statutárního města Havířova, kterou  
                            se ruší Obecně závazná vyhláška č. 10/92/KP o určení hranic městských  
                            částí              

482/12/ZM/04 – Zřízení částí města Havířova

483/12/ZM/04 – Změna č.12 územního plánu města Havířova – schválení pořízení změn  
                            malého rozsahu

484/12/ZM/04 – Návrh postupu přípravy výstavby křižovatek ulic Těšínská x Padlých 
                            Hrdinů x Na Záguří, Těšínská x Frýdecká x Okrajová, Orlovská 
                            x U  Skleníků x Požárnická, I/11 x Ostravská a řešení rozšíření 
                            ul. U Skleníků

485/12/ZM/04 – Návrh objemu dotace k zajištění ostatní dopravní obslužnosti linkami 
                            příměstské dopravy na území města Havířova v r. 2004 a její rozdělení  
                            jednotlivým dopravcům

486/12/ZM/04 – Převedení finančního výtěžku z plesu města Havířova r. 2004 na 
                            pěstounské rodiny ve městě Havířově

487/12/ZM/04 – HC Havířov Panthers, občanské sdružení – dlouhodobá spolupráce

488/12/ZM/04 – Dotace Hasičskému záchrannému sboru

489/12/ZM/04 – Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu města Havířova v roce 2004 
                            neziskovým sportovním a mimosportovním subjektům
490/12/ZM/04 – Vyhodnocení stavu veřejného pořádku z hlediska činnosti MP Havířov 
                            na území města Havířova za rok 2003, vyhodnocení trestné činnosti 
                            na území města Havířova za rok 2003 

491/12/ZM/04 – INFORMATIVNÍ   ZPRÁVY: 
                            I.    Informativní zpráva ze zahraniční služební cesty z mezinárodní  
                                   konference „Posílení sociálního dialogu v Evropském nemocničním 
                                   sektoru“

    II.   Informace o sankčních opatřeních a poskytnutých úlevách  
           na místních poplatcích 

   III.   Informace o provedené prověrce umístění výherních hracích 
            přístrojů v souladu se zákonem č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných      
            podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů
                       
                           IV.   Informativní zpráva o tvorbě „Koncepce rozvoje cyklistické 
                                   dopravy města Havířova“
                       
                            V.   Informativní zpráva z jednání mimořádné valné hromady SME,      
                                   a.s., konané 25. 2. 2004      
                        
                            VI.   Informativní zpráva „ Zpětvzetí žádosti o dotaci“
                         
                            VII.  Informativní zpráva „ Koncepční investiční záměry NsP Havířov    
                                     spojené s návrhem  spolufinancování se statutárním městem   
                                     Havířov“                           
   
                            VIII. Informativní zpráva o realizaci protidrogové politiky ve městě  
                                     Havířově v roce 2003

                            IX.   Informativní zpráva o vyhodnocení Programu prevence  
                                     kriminality na místní úrovni  ve městě Havířově v roce 2003
                             
                              X.    Informativní zpráva o důsledcích nového zákona o DPH na město  
                                      Havířov
                             
                             XI.    Informativní zpráva o plnění příjmů, výdajů, financování  
                                      a hospodářské činnosti za rok 2003
                        
                            XII.   Informativní zpráva o činnosti Finančního výboru ZMH

                            XIII.   Informativní zpráva o činnosti vedení města

492/12/ZM/04 – Interpelace a připomínky členů ZMH

493/12/ZM/04 – HTS, a.s.

494/12/ZM/04 – Revokace usnesení č. 493/12/ZM/04 “HTS, a.s.“

495/12/ZM/04 – Závěrečné usnesení
U S N E S E N Í
z  12. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne  29.3.2004


450/12/ZM/04 – Schválení programu zasedání____________________________________

                            Zastupitelstvo města Havířova

                            s c h v a l u j e

                            doplněný program 12. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného        
                            dne 29.3.2004
___________________________________________________________________________


451/12/ZM/04 – Ověření zápisu ze zasedání ZMH dne 23.2.2004_____________________

                            Zastupitelstvo města Havířova

                            b e r e    n a   v ě d o m í

 zprávu ověřovatelů zápisu z  11. zasedání Zastupitelstva města   
 Havířova, konaného dne 23.2.2004
___________________________________________________________________________


452/12/ZM/04 – Schválení ověřovatelů zápisu z 12. zasedání ZMH dne 29.3.2004_______

                           Zastupitelstvo města Havířova

                           s c h v a l u j e

jako ověřovatele zápisu z 12.zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 29.3.t.r.
                                                                         MUDr. Otakara   L U C Á K A

                                                                         Ing. Karla   Ž Á K A
___________________________________________________________________________


453/12/ZM/04 – Volba návrhové komise_________________________________________ 

                            Zastupitelstvo města Havířova

                            s c h v a l u j e

 návrhovou komisi pro  12. zasedání Zastupitelstva města Havířova,   
 konané dne 29.3.2004 ve složení:              
    předseda komise: Ing.Petr PODSTAVKA

členové: Ing.Miloslav HANUS 
   Radim MUDRA                                      
			   Vojtěch KOZÁK
			   MUDr. Pavel VÁVRA
                                      Ing.Jana PONDĚLÍČKOVÁ – pracovnice MmH
___________________________________________________________________________


454/12/ZM/04 – Kontrola plnění usnesení ZMH___________________________________

                            Zastupitelstvo města Havířova

                            b e r e   n a   v ě d o m í 

                            zprávu o plnění usnesení Zastupitelstva města Havířova  

                            s c h v a l u j e 

                            prodloužení termínů splnění usnesení dle důvodové zprávy 

                            v y p o u š t í

                            ze sledování usnesení dle důvodové zprávy
___________________________________________________________________________


455/12/ZM/04 – Jednací řád Zastupitelstva města Havířova – 1. dodatek______________

                           Zastupitelstvo města Havířova  

                           s c h v a l u j e  

                           Dodatek č. 1  k Jednacímu  řádu Zastupitelstva města Havířova ze dne   
                           15.9.2003, kterým se doplňuje  Čl. 10 odst. 10 o následující text:

                           1. ... K platnému usnesení ZMH je třeba nadpoloviční většiny hlasů všech      
                           členů ZMH
                           Navrhované usnesení není schváleno, jestliže:
                           a) proti navrhovanému usnesení hlasuje nadpoloviční většina všech  
                               členů ZMH
                           b) pro navrhované usnesení hlasuje méně než nadpoloviční většina všech  
                               členů ZMH.

                           Předsedající prohlásí návrh usnesení za neschválený a o tomto bodu   
                           programu se na stávajícím zasedání ZMH dále nejedná. 
___________________________________________________________________________





456/12/ZM/04 – Návrh úprav rozpočtu I. na rok 2004 - rozpočtová opatření č. 1. - 16.___

                           Zastupitelstvo města Havířova

                           s c h v a l u j e 

                           a) návrh úprav rozpočtu I. na rok 2004 – rozpočtová opatření č. 1. – 16.; 
                           b) na základě schválených rozpočtových opatření tyto nové závazné   
                               ukazatele rozpočtu města Havířova na rok 2004:
                               1. Příjmy celkem (tř. 1 až 4)                                      1 151 537,56 tis. Kč
                                    z toho: tř.1 -  daňové příjmy                                       706 270,00 tis. Kč
                                                tř.2 -  nedaňové příjmy                                     31 168,11 tis. Kč
                                                tř.3 -  kapitálové příjmy                                     7 698,00 tis. Kč
                                                tř.4 -  přijaté dotace                                        406 401,45 tis. Kč

                               2. Výdaje celkem (a/ + b/)                                          1 242 841,47 tis. Kč
                                  a/ výdaje organizačních jednotek MmH                   1 019 390,47 tis. Kč
                                      z toho: odbor životního prostředí                                    605,00 tis. Kč
                                                  odbor školství a kultury                                  47 120,73 tis. Kč
                                                  odbor územního rozvoje                                   1 941,00 tis. Kč
                                                  Stavební úřad                                                         50,00 tis. Kč
                                                  odbor organizační                                         143 935,95 tis. Kč
                                                  odbor sociálních věcí                                    260 711,00 tis. Kč
                                                  odbor místního hospodářství                         158 000,00 tis. Kč
                                                  odbor investiční výstavby                             228 746,83 tis. Kč
                                                  odbor majetkoprávní                                       11 621,00 tis. Kč
                                                  městská policie                                                50 014,00 tis. Kč
                                                  odbor ekonomický                                         116 644,96 tis. Kč

                                   b/ příspěvky organizacím                                             223 451,00 tis. Kč 
                                       z toho: MŠ s právní subjektivitou                               21 379,00 tis. Kč
                                                   ZŠ s právní subjektivitou                                89 147,00 tis. Kč
                                                   Městské kulturní středisko                              21 412,00 tis. Kč
                                                   Městská knihovna                                           14 026,00 tis. Kč
                                                   Sociální služby města Havířova                     14 624,00 tis. Kč
                                                   Ústav sociální péče pro mládež                        9 247,00 tis. Kč
                                                   Správa sportovních a rekreačních zařízení     22 490,00 tis. Kč
                                                   Ostatní dotace a dary                                      31 126,00 tis. Kč

                                3. Financování celkem                                                 +  91 303,91tis. Kč
                                    z toho:  splátky jistin úvěrů a půjčky                               50 210,0 tis. Kč
                                                 změna stavu  rozpočtových účtů                +  141 513,91 tis. Kč
___________________________________________________________________________



457/12/ZM/04 – Rozpočtový výhled města Havířova na léta 2005 – 2006______________

                            Zastupitelstvo města Havířova

                            s c h v a l u j e   

                            rozpočtový výhled statutárního města Havířova na léta 2005 – 2006.

                            u k l á d á  
 
                            Radě města Havířova předložit ZMH organizační opatření pro zpracovávání 
                            příslušných projektů o dotace z přístupových fondů EU

									T: 21.6.2004

                            u k l á d á

                           náměstku primátorky pro hospodářský rozvoj Ing.Eduardu Heczkovi a 
                           vedení města připravit a zastupitelstvu města předložit ke schválení plán   
                           investičních akcí a podklady k jejich realizaci, a to v takové formě, aby po 
                           jejich schválení mohly být předány na příslušné orgány k získání investičních 
                           dotací

									T:21.6.2004
___________________________________________________________________________


458/12/ZM/04 – Stanovisko Zastupitelstva města Havířova k možné změně právní formy 
                            NsP Havířov__________________________________________________

                            Zastupitelstvo města Havířova

                            d o p o r u č u j e 

                            Zastupitelstvu MS kraje ponechat NsP Havířov jako příspěvkovou  
                            organizaci MS kraje, za prioritní  považujeme zpracování koncepce 
                            zdravotnictví v MS kraji

                            u k l á d á 
 
                            Radě města Havířova zadat zpracování studie, která by ukázala možné          
                            dopady na město Havířov v případě budoucího převedení zřizovatelské 
                            funkce z MS kraje na město Havířov, případně účast města Havířova  
                            v akciové společnosti 
									T: 21.4.2004
___________________________________________________________________________




459/12/ZM/04 – Dražba majetku FK Baník Havířov, a.s. – dražební jistota____________

                            Zastupitelstvo města Havířova

                            s c h v a l u j e 

                            v souladu s usnesení ZMH č.370/9/ZM/03 ze dne 15.12.2003 :

	složení dražební jistiny ve výši 1.720.000,- Kč převodem na účet dražebníka – spol. IURIDICA aukční síň, s.r.o., č.27-7359050217/0100 u Komerční banky, pobočka Ostrava – Hrabůvka, v souvislosti s odkoupením fotbalového areálu v Havířově – Prostřední Suché na dobrovolné veřejné dražbě konané dne 1.4.2004


	složení dražební jistoty v max.výši 1.720.000,- Kč převodem na účet dražebníka – spol. IURIDICA aukční síň, s.r.o., č.27-7359050217/0100 u Komerční banky, pobočka Ostrava – Hrabůvka, v dalších kolech dražby v souvislosti  s odkoupením fotbalového areálu v Havířově – Prostřední Suché

___________________________________________________________________________


460/12/ZM/04 – Rozšíření hlavní činnosti Ústavu sociální péče pro mládež Havířov_____

                            Zastupitelstvo města Havířova 

                            s c h v a l u j e

                            1. rozšíření hlavní činnosti Ústavu sociální péče pro mládež Havířov  o          
                                celoroční pobyt mentálně postižených  dětí a mládeže od 1.4.2004

                            2. doplnění zřizovací listiny v části „Hlavní činnost“ o text  
                                „i   c e l o r o č n í m“  pobytem mentálně postižených dětí …
___________________________________________________________________________


461/12/ZM/04 – Změna Zřizovací listiny Sociálních služeb města Havířova____________

 Zastupitelstvo města Havířova

 s c h v a l u j e

 změnu Zřizovací listiny SSmH dle důvodové zprávy s účinností 
 od 1.4.2004  (příl. č. 1)
___________________________________________________________________________





462/12/ZM/04 – Zařazení projektu „Bydlení na půl cesty“ do Komplexního  
                            součinnostního programu prevence kriminality v Havířově v roce 2004_

                            Zastupitelstvo města Havířova

                            s c h v a l u j e  

                            - zařazení projektu  „Bydlení na půl cesty“ do Komplexního součinnostního         
                               programu prevence kriminality  v Havířově v roce 2004 
                            - rozšíření činnosti příspěvkové organizace Sociální služby města Havířova   
                              poskytovaných sociálních službách občanům společensky                              
                              nepřizpůsobeným na středisku „Pospeniterciární  péče“, ul. Hřbitovní 2,  
                              Havířov – Šumbark“ o azylové bydlení – bydlení na půl cesty

                            u k l á d á

                            - manažerovi prevence kriminality předložit žádost o státní účelovou dotaci  
                               na prevenci kriminality v Havířově v roce 2004 na Ministerstvo vnitra   
                               v řádném termínu

- vedoucímu ekonomického odboru navýšit v rozpočtu města finanční   
                               prostředky na realizaci projektů o 370 200,- Kč jako podíl města, celkový  
                               podíl města bude činit 547 700,- Kč. 
                                                                                                              Z: vedoucí OŠK, EO
___________________________________________________________________________


463/12/ZM/04 – Revokace usnesení č.461/12/ZM/04 „Změna Zřizovací listiny Sociálních        
                            služeb města Havířova“_________________________________________

 Zastupitelstvo města Havířova

r e v o k u j e 

usnesení ZMH č.461/12/ZM/04 

 s c h v a l u j e

 změnu Zřizovací listiny SSmH s účinností od 1.4.2004 (dle přílohy č.1)
___________________________________________________________________________


464/12/ZM/04 – Záměr prodeje pozemku parc.č. 1376/7 k.ú. Šumbark________________                                        

                           Zastupitelstvo města Havířova
  
                           s c h v a l u j e 

                           záměr prodeje pozemku parc.č.1376/7 o výměře 81m2  k.ú.Šumbark,  
                           manž. Ing. Ivu a Blance Mirkovým, Petřvaldská 55/510, Havířov – Šumbark,
                           za účelem rozšíření zahrady
__________________________________________________________________________________________
465/12/ZM/04 – Záměr prodeje pozemků k.ú. Šumbark zastavěných částí stavbami  
                            garáží________________________________________________________       

                           Zastupitelstvo  města Havířova

                           s c h v a l u j e 

                          1. záměr prodeje pozemku parc.č. 1408/112 o výměře 1 m2 k.ú. Šumbark
                              spoluvlastníkům p.Svatoslavu Hynkovi, bytem Albrechtice čp. 663/1,     
                              p. Jaroslavu Hynkovi, bytem Karviná, Haškova 742/26 a p. Darii Malé,
                              bytem Karviná-Mizerov, Borovského 2340/37,  k  již postavené  
                              garáži za smluvní cenu 500,- Kč/m2, celkem za 500,- Kč 

                          2. záměr prodeje pozemku parc.č. 1408/115 o výměře 1 m2 k.ú. Šumbark
                              manž. Tomáši a Lence Nawalaným, bytem Havířov-Šumbark,  
                              Gen. Svobody 26/279 k již postavené garáži za smluvní cenu 500,- Kč/m2,  
                              celkem za 500,- Kč

                          3. záměr prodeje pozemku parc.č. 1408/113 o výměře 1 m2 k.ú. Šumbark
                              p.Stanislavu Gregerovi, bytem Havířov-Podlesí, K. Světlé 12
                              k již postavené garáži za smluvní cenu 500,- Kč/m2, celkem za 500,- Kč

                          4. záměr prodeje pozemku parc.č. 2026/12 o výměře 1 m2 k.ú.Šumbark
                              manž. Janu  a Anně Pasterným, bytem Dolní Domaslavice 259      
                              k již postavené garáži za smluvní cenu 500,- Kč/m2, celkem za 500,- Kč

                          5. záměr prodeje pozemku parc.č. 2026/11 o výměře 2 m2 k.ú. Šumbark
                              manž. Franciszku  a Jadwidze  Pasterným, bytem Havířov - Dolní  Suchá,
                              Orlovská 324/6 k již postavené garáži za smluvní cenu 500,- Kč/m2,
                              celkem za 1 000,- Kč

                          6. záměr prodeje pozemku 2026/13 o výměře 1 m2 k.ú. Šumbark 
                              p.JUDr. Jiřímu Kokotovi, bytem Havířov-Podlesí, Petra Bezruče 9/1543    
                              k již  postavené garáži za smluvní cenu 500,- Kč/m2, celkem tedy 
                              za 500,- Kč

                         7. záměr prodeje pozemku parc.č. 1408/116 o výměře 1 m2 k.ú. Šumbark
                             manž. Ctiradu  a Jaroslavě Mackovým, oba bytem Havířov- Šumbark,         
                             Lidická 52b/1177 k již postavené garáži za smluvní cenu 500,- Kč/m2,  
                             celkem tedy za 500,- Kč 

                         8. záměr prodeje pozemku parc.č. 2476/30 o výměře 1 m2 k.ú. Šumbark
                             spoluvlastníkům  p. Milanu Tkáčovi, bytem Havířov-Město,    
                             Komenského 286/15 a manž. Františku a Marii Ševců, oba bytem 
                             Havířov-Město, Na Nábřeží 43/24 k již postavené garáži za smluvní cenu  
                             500,- Kč/m2, celkem tedy za 500,- Kč
                         9. záměr prodeje pozemku parc.č. 2476/33 o výměře 1 m2 k.ú. Šumbark
                             spoluvlastníkům manž. Antonínu a Věře Vlkovým, bytem Havířov-   
                             Šumbark, Anglická 822/21 a  manž. Pavlu a Ivaně Koláčkovm, 
                             bytem Havířov-Šumbark, E. Destinové 1170/3a k již postavené garáži 
                             za  smluvní cenu 500,- Kč/m2, celkem tedy za 500,- Kč
__________________________________________________________________________________________
466/12/ZM/04 – Záměr prodeje části pozemku parc.č. 1234 k.ú. Havířov-město________

                            Zastupitelstvo města Havířova

                            s c h v a l u j e 

                            záměr prodeje části pozemku parc.č. 1234 k.ú. Havířov-město o výměře 
                            cca  90 m2 firmě Eva Filsáková – VINAMET,  IČ: 166 10 482,  se sídlem 
                            Havířov-Město, Dělnická 566/12 za účelem vybudování parkoviště
__________________________________________________________________________________________


467/12/ZM/04 – Záměr prodeje částí pozemků parc. č. 1431/27 a EN 1431/14 k.ú.  
                            Šumbark_____________________________________________________

                            Zastupitelstvo města Havířova

                            s c h v a l u j e
  
                            záměr prodeje částí  pozemků v k.ú. Šumbark
                            - parc.č.1431/27, nově ozn. jako parc.č. 1431/29,  o výměře 16m2 za účelem 
                              příjezdu,
                            - parc.č. EN 1431/14, nově ozn. jako parc.č. 1431/31, o výměře 9m2 za    
                              účelem přístupu, manž. Marii a Marianu  Tomahoghovým, bytem  
                              Dobratice č.p. 135. 
__________________________________________________________________________________________


468/12/ZM/04 – Prodej pozemků parc.č. 524/66 a 2049/9 k.ú. Bludovice_______________                                     

                      Zastupitelstvo  města Havířova 

                      s c h v a l u j e

                      prodej pozemků parc.č.524/66  o výměře 325m2 a parc.č. 2049/9 o výměře    
                      480m2 k.ú.Bludovice, Ing. Marku Rojovskému, bytem Rodinná 32,  
                      Havířov - Bludovice, za účelem zřízení zahrady, 
                      za cenu  dle znaleckého posudku 
                      za poz. p.č.524/66 zaokr.142,-Kč/m2,  při výměře  325 m2 činí 46.240,- Kč,  
                      navýšeno o znalečné 600,-Kč, tj. 46.840,- Kč 
                      za poz. p.č.2049/9 zaokr. 216,-Kč/m2 při výměře 480 m2, činí 103.540,-Kč,      
                      navýšeno o znalečné 600,-Kč, tj.104.140,-Kč celkem za oba  pozemky    
                     149.780, znalečné  1.200,- Kč, celkem  150.980,-Kč
                      za  podmínky  zřízení věcného břemene  na poz. parc.č. 524/66 a  2049/9  
                      k.ú. Bludovice pro vedení dešťové kanalizace komunikace  J. Gagarina   
                      s právem  uložení, opravy a údržby  této kanalizace ve prospěch vlastníka 
                      stavby – statutárního města Havířov  za jednorázovou úhradu 500,-Kč


                      a   p o v ě ř u j e 

                            náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku p.Martina Balšána
                            podpisem kupní  smlouvy a smlouvy o zřízení věcného břemene      
                                                                                                        
Z: vedoucí OMJP
                                                                                                          T:  30.6. 2004                                                                   
__________________________________________________________________________________________


469/12/ZM/04 – Prodej pozemků pod stavbami  garáží k.ú. Šumbark_________________                                                        

                            Zastupitelstvo města  Havířova

                            s c h v a l u j e     

                            1. prodej pozemku parc.č. 799 o výměře 21 m2 k.ú. Šumbark manž.  
                                Rostislavu a Ivetě Butorovým, oba  bytem Havířov-Město, Dlouhá tř. 35
                                k již postavené garáži  za cenu ve výši 500,- Kč/m2, celkem 10 500,- Kč,
                                s tím, že kupní cena bude provedena formou měsíčních splátek 
                                ve výši 500,- Kč
                            2. prodej pozemku parc.č. 1395/23 o výměře 19 m2 k.ú. Šumbark p. Marii  
                                Prachniarové, bytem Havířov-Město, Kpt. Vajdy 2/669 k již postavené  
                                garáži za cenu ve výši 500,- Kč/m2, celkem 9 500,- Kč
                            3. prodej pozemku parc.č. 2411/16 o výměře 18 m2 k.ú. Šumbark p. Ilse 
                                Fojtíkové, bytem Ostrava-Vítkovice, Sirotčí 56 k již postavené garáži 
                                za cenu 500,- Kč/m2, celkem 9 000,- Kč

                                a     p o v ě ř u j e 

                                náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku p. Martina Balšána   
                                podpisem kupních smluv
                                                                                 Z: vedoucí OMJP
                                                                                		          T: 30. 6. 2004
__________________________________________________________________________________________


470/12/ZM/04 – Prodej pozemku parc.č. 3014/18 k.ú. Bludovice_____________________                                                               

                            Zastupitelstvo  města Havířova

                            s c h v a l u j e               

                            prodej pozemku parc.č. 3014/18 o výměře 1 m2 k.ú. Bludovice p. Daně  
                            Pleschnerové,  bytem Havířov-Podlesí, K. Světlé 16/1363,  k již postavené    
                            garáži za smluvní cenu 500,- Kč/m2, celkem za 500,- Kč 
      

                      a     p o v ě ř u j e 

                            náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku p. Martina Balšána 
                            podpisem kupní smlouvy
                                                                                        Z: vedoucí OMJP
                                                                                        	       T: 30. 6. 2004
__________________________________________________________________________________________


471/12/ZM/04 – Prodej pozemku parc.č. 1431/8 k.ú. Šumbark_______________________

                            Zastupitelstvo města Havířova 

                            s c h v a l u j e  

                            prodej pozemku parc.č.1431/8 o výměře 62m2  k.ú.Šumbark, manž. Petru 
                            a  Taťáně  Polachovým, U Točny 8, Havířov - Šumbark, za účelem rozšíření  
                            zahrady, za cenu  dle znaleckého posudku, zaokrouhleno: 253,- Kč/m2, 
                            při výměře 62 m2 činí 15.690,-Kč, navýšeno o znalečné 1.000,-Kč, celkem   
                            tj.  16.690,-Kč

                            a   p o v ě ř u j e 

                            náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku p.Martina  Balšána
                            podpisem kupní  smlouvy     
                                                                      				Z: vedoucí OMJP
                                                                                                                           T:  30.6. 2004                                                                   
__________________________________________________________________________________________


472/12/ZM/04 – Výkup pozemku parc.č. (PK 24) k.ú. Bludovice_____________________

                            Zastupitelstvo města Havířova

                            s c h v a l u j e   

                            výkup pozemku parc.č. ( PK 24) k.ú. Bludovice  o výměře 359 m2 
                            pro uložení hlavního vodovodního řadu v rámci  stavby  „Vodovod
                            Havířov - Životice, ul. Přátelství, ul. U křížů“ od spoluvlastníků 
                            p. Stanislava  Hrabiece, bytem Dobratice 8, p. Kristiny Jurčíkové, bytem            
                            Havířov – Bludovice, Těšínská 553/30 a p. Anežky Vavrousové, bytem     
                            Havířov – Bludovice, Těšínská 554/32, kupní  cena  dohodou 300,- Kč/ m2,         
                            t.j. za 359  m2  celkem  107.700,- Kč

                            a     p o v ě ř u j e

                            náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku  p. Martina Balšána
                            podpisem kupní smlouvy
                                                                                           Z : vedoucí OMJP
                                                                                           T : 30.6. 2004
__________________________________________________________________________________________
473/12/ZM/04 – Výkup pozemku parc.č. 4382/3 k.ú. Havířov-město__________________

                            Zastupitelstvo města Havířova

                            s c h v a l u j e 

                            výkup pozemku parc.č. 4382/3 k.ú. Havířov-město o výměře 596 m2 
                            od p. Ing. Anny Ciesľové, bytem Havířov-Město, Na  Důlňáku  8a/1376
                            za smluvní cenu 50,- Kč/m2, celkem tedy za 29 800,- Kč

                            a    p o v ě ř u j e

                            náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku p. Martina Balšána  
                            podpisem kupní smlouvy
                                                                                       Z: vedoucí OMJP
                                                                                       T: 30. 6.2004
__________________________________________________________________________________________


474/12/ZM/04 – Rozšíření přijetí daru, pozemky parc.č. 2170/27, 2170/28 a 2170/3, 
                            k.ú. Bludovice, lokalita Osinky___________________________________                                                                             

                            Zastupitelstvo  města Havířova  

                            s c h v a l u j e    
  
                            zrušení  usnesení  ZmH  č. 829/27/ZM/01, bod 3),  ze dne  17. 9. 2001,           
                            kterým  bylo  schváleno přijetí  daru  části  pozemku  parc. č. 2170/3 
                            k.ú. Bludovice, o výměře cca 670 m2, zastavěného komunikací a     
                            inženýrskými sítěmi v lokalitě „Osinky“, od manž.Vandy a Dušana    
                            Kokoškových,   bytem  Na  Fojtství 1496/12,  Havířov- Město
 
                            přijetí  daru  pozemků  v lokalitě  „Osinky“,  parc. č. 2170/27  o  výměře    
                            343 m2,   parc. č. 2170/28  o  výměře 785 m2  a parc. č. 2170/3  o výměře 
                            1669 m2,  k.ú. Bludovice,  tj. celkem 2797 m2, na nichž jsou vybudovány   
                             komunikace, chodníky a inženýrské  sítě  v majetku  města, od dárců     
                             manž. Vandy a  Dušana  Kokoškových,  bytem  Na  Fojtství 1496/12,   
                             Havířov- Město

                             a    p o v ě ř u j e    

                             náměstka primátorky pro ekonomiku  a  správu majetku p. Martina Balšána  
                             podpisem  darovací  smlouvy
                                                                                                      Z:  vedoucí  MJPO
                                                                                                      T:  30. 6. 2004
__________________________________________________________________________________________





475/12/ZM/04 – Dořešení majetkoprávních vztahů k pozemkům MK Smrková________                             

                            Zastupitelstvo města Havířova

                            s c h v a l u j e 

                            I. výkup        

                a) části pozemku parc.č. (EN 2194) k.ú. Šumbark ve výši podílu 1/7, 
                     tj. 181 m2 od pana Bronislava Kohuta, bytem Havířov-Město, Lašská           
                     13/1150, za cenu dle vyhlášky tj. 300,-Kč/m2, celkem  za 54 300,- Kč

               b) části pozemku parc.č. (EN 2194) k.ú. Šumbark ve výši podílu 1/7, 
                    tj.181 m2 a části pozemku parc.č. 2163 k.ú.Šumbark, určené dle zaměření
                    od manž. Jana a Anny Kutlákových, oba bytem Havířov- Prostřední    
                    Suchá, Na Michalůvce 6/1283, za cenu dle vyhlášky tj. 300,- Kč/m2,
                    u pozemku parc.č. (EN 2194) bude kupní cena činit 54 300,- Kč, 
                    cena u pozemku parc.č. 2163 bude upřesněna až na základě geodetického
                    zaměření
    
              c) části pozemku parc.č. (EN 2194) k.ú. Šumbark ve výši podílu 1/28, 
                  tj. 45 m2 od MUDr. Heleny Mrozovské, bytem Havířov-Šumbark, Řadová  
                  0/1075, za cenu dle platné vyhlášky tj. 300,- Kč/m2, celkem za 13 500,- Kč   
                 
             d) pozemku parc.č. 2166 k.ú. Šumbark o výměře 1407 m2 od p. Pavlíny    
                 Tížkové, bytem Havířov-Šumbark, M. Pujmanové 13/1134 za smluvní cenu  
                 ve výši 120,- Kč/m2, celkem tedy 168 840,- Kč
       
             e) pozemku parc.č. 2171 k.ú. Šumbark o výměře 1370 m2 od spoluvlastníků
                 p. Jiřiny Křenové, E. Holuba 1/1394, Havířov-Podlesí a p. Josefa Janečka,
                 bytem Ostrava l, Josefa Brabce 5/2879 s tím, že po zaměření bude část
                 sloužící jako komunikace vykoupena za 300,- Kč/m2 a zbývající část 
                 dle znaleckého posudku.

             f) části pozemku parc.č. (EN 2194) k.ú. Šumbark ve výši podílu 1/28, 
                 tj. 45 m2 od Ing. Martina Pácla, bytem Havířov-Podlesí, Družstevnická        
                 20/1130 a MUDr. Milady Páclové, bytem Havířov-Šumbark, Mládí 3/1104,   
                 za  cenu dle vyhlášky tj. 300,- Kč, celkem tedy za 13 500,- Kč.     
                             V případě, že se podaří získat souhlas s darováním pozemku od Ing. Pácla, 
                             bude vyhotovena smlouva o slibu darování pozemku
     
                        II. přijetí daru,
                             za předpokladu, že město provede rekonstrukci MK Smrková      

                  a) části pozemku parc.č. (EN 2194) k.ú. Šumbark ve výši podílu1/28, 
                       tj. 45 m2 od p.Josefa Kocura, bytem Havířov-Šumbark, Okružní 1/818

                        b) části pozemku parc.č.(EN 2194) k.ú.Šumbark ve výši podílu 3/28, tj.135 m2
                             od p.Daniely Haluškové, bytem Havířov-Šumbark, Smrková 6/134 

                  c) části pozemku parc.č.(EN 2194) k.ú. Šumbark ve výši podílu 1/7, tj. 181 m2 
                      od p. Štěpánky Kocurové , bytem Havířov-Šumbark, Smrková 4/133

                  d) části pozemku parc.č. (EN 2194) k.ú. Šumbark ve výši podílu 1/28, tj. 45 
                      m2 od manž. Břetislava a Pavly Bobrekových, oba bytem Havířov-Šumbark,
                      Smrková 7/343

                        e) části pozemku parc.č.(EN 2194) k.ú. Šumbark ve výši podílu 1/14, tj. 90 m2
               od manž. Ing. Jaromíra a Ing. Šárky Prudkých, oba bytem Havířov-Šumbark,
               Letní 7/483

                       a     p o v ě ř u j e  

                       náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku p. Martina Balšána  
                       podpisem smluv o slibu darování pozemků a smluv o budoucích kupních 
                       smlouvách
                                                                                  		 Z: vedoucí OMJP
                                                                                  		 T: 30. 9. 2004
__________________________________________________________________________________________


476/12/ZM/04 – Změna usnesení č.455/12/ZM/04 „Jednací řád Zastupitelstva města 
                           Havířova – 1. dodatek“__________________________________________

                           Zastupitelstvo města Havířova  

                           s c h v a l u j e 

                           změnu usnesení č.455/12/ZM/02 takto: 
                           „Dodatek č. 1  k Jednacímu  řádu Zastupitelstva města Havířova ze dne   
                           15.9.2003, kterým se mění první věta  Čl. 10 odst. 10 takto:“
                                                     
    „K platnému usnesení ZMH je třeba nadpoloviční většiny hlasů všech      
                             členů ZMH.   Navrhované usnesení není schváleno, jestliže:
                           a) proti navrhovanému usnesení hlasuje nadpoloviční většina všech  
                               členů ZMH
                           b) pro navrhované usnesení hlasuje méně než nadpoloviční většina všech  
                               členů ZMH.

                           Předsedající prohlásí návrh usnesení za neschválený a o tomto bodu   
                           programu se na stávajícím zasedání ZMH dále nejedná.“
___________________________________________________________________________




477/12/ZM/04 – Narovnání vlastnických vztahů k pozemku parc.č. (EN 819) 
                            k.ú.  Bludovice______________________________________________

                            Zastupitelstvo  města Havířova 

                            s c h v a l u j e   

                            narovnání vlastnických vztahů k pozemku (EN 819) k.ú. Bludovice o  
                            výměře 224 m2, na kterém se nachází část  místní komunikace Na Sioně,  
                            dohodou s p. Jarmilou Juřenovou, bytem Havířov-Podlesí, Želivského 
                            1346/7 a s p. Karlem Kotulou, bytem Havířov-Bludovice, Na Sioně 
                            366/9, formou notářského zápisu s tím, že jediným vlastníkem se stává  
                            statutární město Havířov bez finančního vyrovnání

                            a    p o v ě ř u j e 

                            primátorku města Havířova PaedDr. Miladu Halíkovou  podpisem 
                            notářského zápisu
                                                                                              		 Z: vedoucí OMJP
                                                                                                           T: 30. 6. 2004
__________________________________________________________________________________________


478/12/ZM/04 – Zrušení usnesení ve věci prodeje části pozemku parc.č. 1465/1 
                            k.ú. Šumbark_________________________________________________

                            Zastupitelstvo  města Havířova

                            r u š í 

                                  usnesení ZMH ze dne 15.9.2003, č.u. 285/7/ZM/03  ve věci prodeje  části  
                            pozemku parc.č. 1465/1 o výměře cca 240 m2 k.ú. Šumbark za účelem  
                            využití jako přístupová a manipulační plocha   
__________________________________________________________________________________________


479/12/ZM/04 – Nabídka nemovitostí od společnosti OKD, a.s., člena koncernu  
                            KARBON INVEST,  a.s.,  Správy majetku_________________________

                            Zastupitelstvo  města Havířova

                            n e s c h v a l u j e

                            odkoupení nemovitostí dle nabídky OKD, a. s., člena koncernu KARBON         
                            INVEST, a. s., Správy majetku, a to:
                            Areálu Báňských staveb v k.ú. Dolní Suchá
                            Areálu Domu podnikatelů v k.ú. Prostřední Suchá
                                  Areálu Mateřské školy v k.ú. Havířov – město
__________________________________________________________________________________________


480/12/ZM/04 – Majetek města získaný v rámci akce „Slunce do škol“________________

                            Zastupitelstvo  města Havířova

                            b e r e   n a   v ě d o m í 

                            -  informativní zprávu odboru školství a kultury o umístění a využití            
                               slunečních kolektorů ve školských zařízeních statutárního města Havířova 
                               v rámci akce „Slunce do škol“

                            - informaci o přijetí státní dotace ze Státního fondu životního prostředí  
                              České republiky v rámci akce „Instalace demonstračního fototermického 
                              systému“ v rámci programu „Slunce do škol“ ze  strany příspěvkových 
                              organizací ZŠ Žákovská a ZŠ M. Kudeříkové, jejichž zřizovatelem je   
                              statutární město Havířov

                            s c h v a l u j e

                            svěření věcí získaných na základě těchto státních dotací dle § 27, odst.2),  
                            písm.e), zák.č.250/2000 Sb., školám - příjemcům k jejich vlastnímu 
                            hospodářskému využití:
                            - příspěvkové organizaci Základní škola Havířov-Město Žákovská 1/1006 
                              okres Karviná,  IČ: 62331230, sídlo Žákovská  l/1006, Havířov-Město                  
                              sluneční kolektory za 79 000,- Kč

                            - příspěvkové organizaci Základní škola Havířov-Město M. Kudeříkové, 14  
                              okres Karviná,   IČ: 62331248, sídlo M. Kudeříkové 14, Havířov-Město                  
                              sluneční kolektory za 79 000,- Kč

                            p o v ě ř u j e

                            náměstka primátorky pro sociální rozvoj PaedDr. Svatopluka Nováka  
                            podpisem oznámení o svěření majetku
__________________________________________________________________________________________


481/12/ZM/04 – Návrh Obecně závazné vyhlášky statutárního města Havířova, kterou  
                            se ruší Obecně závazná vyhláška č. 10/92/KP o určení hranic městských  
                            částí_________________________________________________________              

                            Zastupitelstvo města Havířova

                            v y d á v á   

                           Obecně závaznou vyhlášku o zrušení Obecně závazné vyhlášky města   
                           Havířova ze dne 1. listopadu 1992 o určení hranic městských částí
__________________________________________________________________________________________




482/12/ZM/04 – Zřízení částí města Havířova_____________________________________

                            Zastupitelstvo města Havířova

                            s c h v a l u j e

                            zřízení 8 částí města Havířova podle § 28 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb.,  
                            o obcích, v platném znění, s určením následujících názvů:
	Bludovice

Dolní Datyně
	Dolní Suchá
	Město
	Podlesí
	Prostřední Suchá
	Šumbark
Životice

                           jako evidenčních jednotek podle § 27 odst. 2  téhož zákona  pro takto 
                           vymezená území:
část města Bludovice:
                     je tvořena třemi urbanistickými obvody: č.017- Na lánech, č.016- Dolní  
                     Bludovice a č.015- Bludovice. 
                     Hranice je totožná z větší části s hranicí územnětechnické jednotky  
                     (katastrálního území Bludovice).
                     Západní hranice je tvořená ulicí Datyňskou od křižovatky s ulicí Formanskou  
                     a Mezidolí po křižovatku ulic Datyňské, Na Hranici a U Lipek. 
                     Jižní hranice probíhá po severním okraji ulice U Lipek až po křižovatku ulic     
                     U Lipek, Na Záguří a U Kasperčoka, zde se hranice lomí a probíhá jižním  
                     okrajem ulice U Kasperčoka.
                     Východní hranice vede od ulice U Kasperčoka až po jižní ukončení ulice 
                     Na Stezce, kde je totožná s hranicí katastrálního území Bludovice, odkud               
                     dále probíhá východní stranou ulice Na Stezce a Hraniční a dále pokračuje      
                     po východním okraji Lesoparku Merkur  až po napojení na pěší stezku. 
      Severní hranice je tvořena pěší stezkou v Lesoparku Merkur až po jeho západní okraj, kde navazuje na Bludovický potok, kterým prochází 
      až  po soutok s vodotečí Stružník,  pokračuje vodotečí Stružník až po západní konec areálu garáží u ulice Hálkova, kde se lomí a prochází levým břehem vodoteče Stružník po soutok s řekou Lučinou, kde se opět lomí a prochází pravým břehem  řeky Lučiny a navazuje na ulici Mezidolí, kterou prochází 
      jejím jižním okrajem až po v  úvodu  zmíněnou  křižovatku ulic Datyňská, Na Hranici  a U  Lipek.

část města Dolní Datyně:
je tvořena urbanistickým obvodem č.030 - Dolní Datyně.
Hranice je totožná s hranicí územnětechnické jednotky (katastrálního území Dolní Datyně).
Západní hranici směrem severojižním tvoří východní okraj lesa Babčok 
až po vodoteč  Dolní Datyňku.
Jižní hranice je tvořena osou vodoteče  Dolní Datyňka až po parcelu č. 381 k.ú.Dolní Datyně, kde se lomí u severozápadního okraje  této  parcely, prochází jeho západní hranicí a v jeho jižní částí se lomí do osy ulice Zemědělské, jejíž osou dále pokračuje až po křižovatku s ulicí  Na Hranici. Osou ulice Na Hranici pokračuje až po křižovatku s ulicí Datyňskou.
Východní hranice vede po levém okraji  ulice Datyňské, pokračuje levým okrajem ulice Formanské, kde z levotočivé zatáčky přechází západním směrem do pěšiny  k východnímu okraji lesa Nad Špluchovským potokem.Východním okrajem tohoto lesa pokračuje směrem severním 
až po jižní okraj tohoto lesa  zpět k ulici Formanské. Pokračuje severním směrem levým okrajem ulice Formanské, kde mezi příčnými ulicemi 
Do Údolí a Rovná  kopíruje východní okraj lesa Nad Špluchovským potokem  a opět se napojuje na levý okraj ulice Formanské, kterým prochází až po pěšinu podél východního okraje lesa Nad Datyňkou a pokračuje pěšinou přes ulici Na Sosně severním směrem a jižně pod ulicí Formanskou se napojuje na severní hranici katastrálního území Dolní Datyně. 
Severní hranici tvoří hranice katastrálního území, která protíná vodoteč Dolní Datyňku, dále pokračuje severním úsekem Lesíku až po ulici Zřídelní, kterou protíná a navazuje na severní okraj lesa Babčok.

část města Dolní Suchá:
                           je tvořena třemi urbanistickými obvody: č. 022 - U Sušanky, č.023 - Dolní  
                           Suchá a č.024 –  Odval.
                           Hranice je totožná s hranicí územnětechnické jednotky (katastrálního území   
                           Dolní Suchá). 
                           Jižní hranice vede od železničního nadjezdu tratě Havířov - Český Těšín 
                           na  ulici Orlovská podél jihozápadního okraje tratě   až po vodoteč Sušanka,
                           kde se lomí, přechází přes ulici U Skleníků a  dále  vede podél  
                           jihovýchodního břehu odkalovacích nádrží Dolu Dukla až po ulici Vodní.
                           Východní hranice  protíná ulici Vodní, navazuje na ulici U Pošty,  vede   
                           jejím  severním okrajem a u západní strany pozemku školy se lomí severním    
                           směrem k vodoteči  Sušanka.  
                           Dále pokračuje západním směrem v ose toku Sušanky až po soutok  
                           s bezejmenným potokem, kde prochází jeho levým břehem a pak západně  
                           od hřbitova až k ulici U Dvora, kterou  protíná. Pokračuje  severním  směrem          
                           přes ulici Kašparkovická, protíná železniční vlečku na Důl František a Důl  
                           Dukla k jižnímu okraji odkalovací nádrže Příkopy, kterou protíná                
                           a pokračuje západním okrajem Karvinského lesa  po levém okraji ulice   
                           Kašparkovická až po severní hranici k.ú. Dolní Suchá. 
                           Severní hranice se lomí západním směrem od hranice Karvinského lesa podél  
                           severního okraje odkalovací nádrže U Lazů, pokračuje po místní komunikaci    
                           a protíná ulici Orlovskou a napojuje se na severní okraj parcely č. 1090 
                           v k.ú. Dolní Suchá a pokračuje jižním okrajem  místní komunikace 
                           k  východnímu  okraji  lesa Holotovec až po  ulici U Obory. 
                           Po pěšině  prochází lesem Holotovec  až po ulici Podlesní.
                           Západní hranice  vede podél západního okraje lesa Holotovec až po ulici 
                           Šumbarskou,  kterou  protíná  na  styku parcel  č. 2360  k.ú.  Dolní Suchá  
                           a č. 2262 k.ú. Šumbark. Jižně od ulice Šumbarské se lomí, překračuje místní       
                           vodoteč a dále pokračuje jižním směrem mezi ulicí Chrpovou a zmíněnou  
                           místní vodotečí. Dále prochází východním okrajem hřbitova  až po ulici 
                           Požárnickou, kterou protíná a končí u železničního nadjezdu na ulici  
                           Orlovská.
                           4.     část města Město:
                     Je   tvořena   11 urbanistickými obvody:  č.001 - Havířov-střed, 
                     č.002 - Lučina, č.003 – Nábřeží, č. 004- Stromovka, č.005 - U nemocnice,   
                     č.006 - Nemocnice, č.007 - Smrky–sever, č.008 - Smrky-jih, č.009 - Důlňák,
                     č.010 - U koupaliště a č.011 - Nádraží.
                     Hranice  je  totožná  s  hranicí   územnětechnické  jednotky   (katastrálního   
                     území Město). Jižní hranice  probíhá  východním směrem od křižovatky ulic   
                     Formanská, Datyňská a  Mezidolí pravým okrajem ulice Mezidolí  
                     až po vodoteč Lučina. Pokračuje touto vodotečí až po soutok s vodotečí     
                     Stružník,  kde pokračuje po levém břehu Stružníku a  lomí se podél     
                     západního okraje areálu garáží pod ulicí Hálkova a napojuje se na  pravý   
                     okraj ulice Na Nábřeží, kterým prochází až po ulici Těšínskou.
                     Východní hranice je tvořena ulicí 17. listopadu, kde se na křižovatce s ulicí  
                     Těšínskou lomí a pokračuje levým okrajem ulice 17. listopadu  až po  pěšinu  
                     pod křižovatku  ulic Fryštátská a Hornosušská. 
                     Severní hranice probíhá pěšinou vedoucí Lesoparkem Město a napojuje se 
                     na trať Havířov - Český Těšín. Pokračuje severozápadním směrem podél    
                     jižního okraje tratě až po ulici Orlovská, kde se lomí severním směrem a dále 
                     pokračuje  západním směrem podél severního okraje železniční  tratě  
                     Havířov - Český Těšín, protíná ulici Ostravskou, prochází přes železniční  
                     nadjezd a za nadjezdem se lomí na západní hranici železniční tratě, kterou 
                     prochází až po pravý břeh řeky Lučiny. 
Západní hranice prochází pravým břehem Lučiny východním směrem 
až po soutok s vodotečí Sušanka, kde dále pokračuje  jihovýchodním směrem po pravém břehu řeky Lučina až po soutok s Mezidolním potokem a prochází pěší komunikací podél severozápadního okraje  parcely č. 4530/2 k.ú.Město. Dále pokračuje v ose ulice Na Důlňáku až po levé odbočení ulice 
Na Důlňáku směrem k ulici Formanské, kde v tomto úseku prochází levým okrajem ulice Na Důlňáku. Ulici Formanskou protíná a pokračuje jižním směrem až po styk s k.ú. Dolní Datyně a k.ú. Město, kde pokračuje 
po pěšině, která protíná ulici Na Sosně, prochází východním okrajem lesa Nad Datyňkou, pokračuje pravým okrajem ulice Formanské až po ulici 
Do Údolí, kde mezi ulicemi Do údolí a Rovná kopíruje východní okraje lesa Nad Špluchovským potokem, kde se lomí u pěšiny  severně 
nad  zahrádkářskou osadou a podél pravého okraje ulice Formanská pokračuje až na křižovatku s ulicemi Datyňská, Mezidolí a Zahrádkářská. 

část města Podlesí:
je tvořena třemi urbanistickými obvody: č.13- U stadionu, č.12- Podlesí 
a č.31- Merkur. 
Hranice je totožná z části s hranicí územnětechnické jednotky (katastrálního území Bludovice).
Západní hranice je tvořena hranicí mezi urbanistickými obvody 
č. 13 - U stadionu a č.2 -Lučina podél areálu garáží pod ulicí Hálkova. Pokračuje  severně po pravém okraji ulice Na Nábřeží až po ulici Těšínskou, kde se lomí a pokračuje levým okrajem ulice 17. listopadu  až po křižovatku  s ulicí Fryštátská a Hornosušská.
Severní hranice se lomí východním směrem od křižovatky ulic 17. listopadu, Fryštátské a Hornosušské po hranici urbanistického obvodu č.12 – Podlesí 
až po křižovatku ulic Životická a Přátelství.
Východní hranice probíhá pravou stranou ulice Přátelství podél východní strany Lesoparků Podlesí a Merkur až po pěší stezku v Lesoparku Merkur.
Jižní hranice se lomí západním směrem po pěší stezce v Lesoparku Merkur až po jeho západní okraj, kde navazuje na Bludovický potok, kterým prochází až po soutok s vodotečí Stružník, pokračuje v ose vodoteče Stružník  až po západní konec areálu garáží u ulice Hálkova. 

část města Prostřední Suchá:
je tvořena pěti  urbanistickými obvody: č. 020 - Prostřední Suchá, 
č. 021 - Suchá, č.025 – Kaliště, č. 026 - Starý Svět a č. 027 - Hornosušská. 
Hranice je totožná s hranicí územnětechnické jednotky (katastrálního  území Prostřední Suchá). 
Jižní hranice začíná u mostního tělesa železniční tratě Havířov - Český Těšín  nad Sušankou a pokračuje podél jižní strany železniční tratě východním směrem, kde  protíná ulici Dělnickou  a podél západního okraje zahrádkářské osady prochází pěšinou Městským lesoparkem, míjí ulici Lesáckou a dále pokračuje severním směrem na křižovatku ulic 17. listopadu, Fryštátská 
a Hornosušská, kde se lomí a prochází podél jižního okraje areálu SBD Havířov a navazuje na ulici U Hájenky. Na křižovatce s ulicí Jílová se lomí severním směrem a opisuje severní hranici Lesoparku Podlesí a Lesoparku Dolan, navazuje jižním směrem na přítok vodoteče Sušanka  a na východním okraji Lesoparku Dolan se lomí východním směrem na styku parcely č.1904  k.ú. Prostřední Suchá  a parcely č. 3016/1  k.ú. Horní Suchá . 
Východní hranice vede od styku parcely č. 1904 k.ú. Prostřední Suchá 
a parcely č. 3016/1 k.ú. Horní Suchá  až po pravý břeh vodoteče Sušanka, kterou prochází až po ulici Hornosušskou, tuto protíná a dále pokračuje 
přes železniční trať Havířov - Český Těšín pravým břehem vodoteče Sušanka až po ulici Pomezní, kterou prochází jejím levým okrajem. Na křižovatce 
s ulicí Dělnickou se lomí a prochází pravým okrajem ulice Hořanská  
až na její severní konec, kde se lomí a prochází východním okrajem  odkalovací nádrže Castaldovka. Dále pokračuje západní stranou železniční vlečky k Dolu František a východní stranou odkalovací nádrže Burianovka až po severní hranici k.ú. Prostřední Suchá v Karvinském lese. 
Severní hranice vede Karvinským lesem po hranici k.ú. Prostřední Suchá 
a protíná ulici Starý Svět, míjí severní okraj odkalovací nádrže Příkopy 
až po ulici Kašparkovickou. 
Západní hranice prochází pravým (západním) okrajem ulice Kašparkovická, protíná východní okraj odkalovací nádrže Příkopy a pokračuje jihozápadním směrem k ulici U Dvora. Tuto ulici protíná a pokračuje západně od hřbitova k vodoteči Sušanka, kde se lomí  západně od pozemku školy a navazuje 
na ulici U Pošty, kterou prochází jejím severním pravým okrajem, 
kde přechází přes ulici Vodní  a opisuje jižním směrem východní hranici odkalovacích nádrží Dolu Dukla až po mostní těleso nad Sušankou na ulici 
U Skleníků.

část města Šumbark:
je tvořena čtyřmi urbanistickými obvody: č. 018 - Výsluní, č. 019 - Šumbark, č.032 - Za Teslou a č. 032 - U Pežgovského lesa. 
Hranice je totožná s hranicí územnětechnické jednotky (katastrálního území Šumbark). 
Jižní hranici tvoří severní část drážního tělesa železniční tratě Havířov - Český Těšín od řeky Lučiny na západní straně a vede až  po  železniční nadjezd na ulici Orlovské na východní straně. 
Východní hranice začíná u železničního nadjezdu na ulici Orlovská, 
a to zlomem severním směrem na styku parcely č. 379 k.ú. Dolní Suchá 
a  parcely č. 2425 k.ú. Šumbark, protíná ulici Požárnickou a pokračuje severním směrem  až po železniční vlečku vedoucí na Důl František. 
Dále pokračuje severním směrem  podél východního okraje hřbitova,  míjí  východní průčelí bezbariérového domu na ulici Chrpová a pokračuje 
dále podél východního okraje ulice Chrpové  až po ulici Šumbarská, kterou protíná na styku parcely č. 2360 v k.ú. Dolní Suchá a parcely č. 2162 
v k.ú. Šumbark. Dále pokračuje severním směrem k jižnímu okraji lesa Holotovec a opisuje severním směrem jeho západní stranu, kde se 
na křižovatce ulic Podlesní a U Jelena lomí.
Severní hranice  od křižovatky ulic U Jelena a Podlesní opisuje západním směrem jižní okraj lesa Holotovec až po ulici Petřvaldskou, kterou protíná  
a vchází do Pežgovského lesa a dále sleduje pěšinu až po Šumbarský potok.
Západní hranice probíhá jižním směrem po levém břehu Šumbarského potoka, u zahrádkářské osady se lomí jižním směrem k ulici Školní 
a navazuje na jižní část Pežgovského lesa. Západním směrem vede od styku ulic Emy Destinnové a Heleny Malířové mezi severovýchodním okrajem tělesa železniční vlečky k bývalému areálu Dolu Fučík a ulicí Odlehlá. 
U křižovatky ulic Marie Pujmanové a Jarošova se lomí jižním směrem, protíná železniční vlečky k bývalému areálu Dolu Fučík a na Šenovské mlýny a pokračuje jižním směrem přes ulici Ostravskou a končí u pravého břehu  řeky Lučiny, kde pokračuje východním směrem až po severní část železniční tratě Havířov-Český Těšín.

část města Životice:
je tvořena urbanistickým obvodem  č.014 -  Životice.
Hranice je totožná z větší části s hranicí územnětechnické jednotky (katastrálního území Bludovice).
Západní hranice probíhá od katastrální hranice k.ú. Bludovice v jižní části, levým okrajem ulic Na Stezce a  ulice Hraniční s tím, že dále pokračuje severním směrem východním okrajem Lesoparku Merkur a od křižovatky ulic Přátelství s ulicí Dlouhá  pokračuje po levém okraji ulice  Přátelství  
až po křižovatku s ulicí  Životická. 
Severní hranice probíhá od křižovatky ulic Přátelství a Životická, kde se lomí a opisuje severní okraj Lesoparku Dolan, kde se napojuje na hranici katastrálního území Bludovice, která dále plně vymezuje zbývající část severní hranice a  východní a jihovýchodní hranici až po ulici Na Stezce.

                           Součástí usnesení je mapa města Havířova s vyznačením hranic částí  
                           města, která je trvale uložena na odboru územního rozvoje MMH.

                           u k l á d á

                           splnění oznamovací povinnosti podle § 28 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., 
                           o  obcích, v platném znění 
									Z: vedoucí OPS
						                                    T: 7.5.2004
___________________________________________________________________________
483/12/ZM/04 – Změna č.12 územního plánu města Havířova – schválení pořízení změn  
                            malého rozsahu________________________________________________

                            Zastupitelstvo města Havířova

                            s c h v a l u j e 

                            Pořízení změny územního plánu města Havířova v souladu s ustanovením 
                            §  17  a § 31 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu  
                            (stavební zákon), v platném znění -  v lokalitách  1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,      
                            12,13  v rozsahu dle důvodové zprávy
___________________________________________________________________________


484/12/ZM/04 – Návrh postupu přípravy výstavby křižovatek ulic Těšínská x Padlých 
                            Hrdinů x Na Záguří, Těšínská x Frýdecká x Okrajová, Orlovská 
                            x U  Skleníků x Požárnická, I/11 x Ostravská a řešení rozšíření 
                            ul. U Skleníků_________________________________________________
                             
                            Zastupitelstvo města Havířova

                            s c h v a l u j e

                            navržený postup rekonstrukce vybraných křižovatek a komunikací 
                           dle  důvodové zprávy
___________________________________________________________________________


485/12/ZM/04 – Návrh objemu dotace k zajištění ostatní dopravní obslužnosti linkami 
                            příměstské dopravy na území města Havířova v r. 2004 a její rozdělení  
                            jednotlivým dopravcům_________________________________________

                            Zastupitelstvo města Havířova

                            s c h v a l u j e

                            rozdělení dotace v celkovém objemu 2 500 000,- Kč  ke krytí prokazatelné  
                            ztráty při zajišťování ostatní dopravní obslužnosti linkami příměstské  
                            dopravy na území města Havířova v r. 2004  jednotlivým dopravcům takto: 

                            ČSAD Karviná a.s.	    			144 000,-  Kč
                            ČSAD Havířov a.s.             	         2 130 000,-  Kč
                            ČSAD Frýdek Místek a.s.	 		  76 000,-  Kč
                            BUS Slezsko a.s.				150 000,-  Kč
___________________________________________________________________________


486/12/ZM/04 – Převedení finančního výtěžku z plesu města Havířova r. 2004 na 
                            pěstounské rodiny ve městě Havířově_____________________________

                            Zastupitelstvo města Havířova

                            s c h v a l u j e

                            převod finančního výtěžku z plesu města Havířova r. 2004 ve výši 
                            27.118,50  Kč  na  pěstounské  rodiny ve městě Havířově dle důvodové    
                            zprávy

                            a    p o v ě ř u j e

                            náměstka primátorky pro sociální rozvoj PaedDr. Svatopluka Nováka  
                            podpisem příslušné dohody o poskytnutí dotace
										Z: vedoucí OŠK
									            T: 15.4.2004 
___________________________________________________________________________


487/12/ZM/04 – HC Havířov Panthers, občanské sdružení – dlouhodobá spolupráce____

                            Zastupitelstvo města Havířova

                            s c h v a l u j e

                            uzavření závazku do roku 2006, podle kterého bude každoročně poskytnuta   
                            HC Havířov Panthers, občanskému sdružení (IČ 68 94 19 94) dotace 
                            ve výši  3 mil. Kč na činnost a rozvoj mládežnického sportu v ledním hokeji        
                            ve  třech splátkách, a to k 15.1., 15.6., 15.9. běžného roku, za podmínky  
                            řádného plnění „Dohody o poskytnutí dotace“ za předchozí rok

                            z p l n o m o c ň u j e 

                            Radu města Havířova pravomocí k rozhodnutí o předčasném vyplacení 
                            splátek v daném kalendářním roce subjektu HC Havířov Panthers, 
                            občanskému sdružení  

                            a     p o v ě ř u j e	

                            náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku  podpisem dohody  
                            s HC Havířov Panthers, občanským sdružením.
										Z: vedoucí OŠK 
T: 30.4. 2004
___________________________________________________________________________






488/12/ZM/04 – Dotace Hasičskému záchrannému sboru___________________________
  
                            Zastupitelstvo města Havířova 

                            s c h v a l u j e 

                            poskytnutí dotace Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje  
                            na realizaci oprav požární stanice v Havířově, IČ 70 884 561 ve výši 
                            50 000,-  Kč
  
                            u k l á d á 

                            vedoucímu ekonomického odboru zapracovat poskytnutí dotace do návrhu  
                            úprav rozpočtu II. na rok 2004
										Z: vedoucí EO
										T: 21.6.2004

                           p o v ě ř u j e 

                           vedoucí odboru školství podpisem oznámení o získání dotace
										Z: vedoucí OŠK
										T: 25.6.2004
___________________________________________________________________________


489/12/ZM/04 – Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu města Havířova v roce 2004 
                            neziskovým sportovním a mimosportovním subjektům_______________

                            Zastupitelstvo města Havířova 

                            s c h v a l u j e

1. Snížení  dotace  na „Ozdravné  a  rekondiční  pobyty  dětí“ v roce  2004 
    o 260 000,-- Kč  (z původního objemu 2 000 000,-- Kč na navrhovaný      
    objem 1 740 000,-- Kč) a navýšení celkového objemu dotací určeného 
    pro subjekty z mimosportovní oblasti o 260 000,-- Kč (z původního    
    objemu  3 300 000,-- Kč na navrhovaný objem 3 560 000,-- Kč)

2. Rozdělení dotací z kapitoly „ostatní dotace a dary“ sportovním     
    a mimosportovním  subjektům  v celkové výši 9 386 000,-- Kč takto:
    a) 5 826 000,- Kč    sportovním subjektům (viz příloha č.1) 
    b) 3 560 000,- Kč    mimosportovním subjektům  (viz příloha č. 2-5)
                               
                           p o v ě ř u j e
                        
                          -  vedoucí odboru školství a kultury podpisem oznámení o poskytnutí dotace 
                          -  náměstka primátorky pro sociální rozvoj podpisem dohod o poskytnutí 
                             dotace (v případě dotace nad 100 000,-- Kč)
								Z: vedoucí OŠK
								T:  31. 5. 2004
___________________________________________________________________________
490/12/ZM/04 – Vyhodnocení stavu veřejného pořádku z hlediska činnosti MP Havířov 
                            na území města Havířova za rok 2003, vyhodnocení trestné činnosti 
                            na území města Havířova za rok 2003_____________________________ 

                            Zastupitelstvo města Havířov

                            b e r e   n a   v ě d o m í 

                            vyhodnocení stavu veřejného pořádku na území města Havířova 
__________________________________________________________________________________________


491/12/ZM/04 – INFORMATIVNÍ   ZPRÁVY: 

                            I.    Informativní zpráva ze zahraniční služební cesty z mezinárodní  
                                   konference „Posílení sociálního dialogu v Evropském nemocničním 
                                   sektoru“__________________________________________________

                                   Rada města Havířova

                                   b e r e   n a   v ě d o m í 

                                   informativní zprávu ze zahraniční služební cesty konané v Bruselu  
                                   ve dnech 31.1.2004 – 5.2.2004
___________________________________________________________________________


    II.   Informace o sankčních opatřeních a poskytnutých úlevách  
           na místních poplatcích______________________________________ 

                                  Zastupitelstvo města Havířova

                                  b e r e   n a   v ě d o mí

                                  informaci o sankčních opatřeních a poskytnutých úlevách na místních  
                                  poplatcích v roce 2003
___________________________________________________________________________


   III.   Informace o provedené prověrce umístění výherních hracích 
            přístrojů v souladu se zákonem č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných      
            podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů_________________

                                   Zastupitelstvo města Havířova

                                   b e r e   n a   v ě d o m í

                                   informaci o  výsledku provedené prověrky umístění výherních hracích  
                                   přístrojů v souladu se zákonem č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných  
                                   podobných hrách, ve znění  pozdějších předpisů
___________________________________________________________________________
                           IV.   Informativní zpráva o tvorbì „Koncepce rozvoje cyklistické 
                                   dopravy města Havířova“___________________________________

                                   Zastupitelstvo města Havířova

                                   b e r e   n a   v ě d o m í

                                   informativní zprávu o tvorbě koncepce rozvoje cyklistické dopravy 
                                   města Havířova
___________________________________________________________________________      
 

                            V.   Informativní zpráva z jednání mimořádné valné hromady SME,      
                                   a.s., konané 25. 2. 2004______________________________________       

                                   Zastupitelstvo města Havířova

                                   b e r e  n a  v ě d o m í 

                                   informativní zprávu z jednání mimořádné valné hromady SME, a.s.,  
                                   konané dne 25. 2. 2004
__________________________________________________________________________


                           VI.   Informativní zpráva „ Zpětvzetí žádosti o dotaci“_______________

                                   Zastupitelstvo města Havířova 

                                   b e r e    n a   v ě d o m í     
                                                                                     
                             - zpětvzetí žádosti o dotaci na 2. 400.000,-- Kč Vyšší odborné školy  
                               Havířov s.r.o., IČ: 253 780 23 na vytvoření materiálně technických  
                               podmínek vysokoškolského pracoviště
                                  - zrušení mimořádného zasedání Zastupitelstva města Havířova 
                                     v této věci 
___________________________________________________________________________

                 
                            VII.  Informativní zpráva „ Koncepční investiční záměry NsP Havířov    
                                     spojené s návrhem  spolufinancování se statutárním městem   
                                     Havířov“_________________________________________________

                                           Zastupitelstvo  města  Havířova  
 
                                    b e r e    n a    v ě d o m í

                                    informativní zprávu o koncepčních investičních záměrech NsP Havířov  
                                    spojenou s požadavkem na možné spolufinancování pořízení nukleární  
                                    magnetické  rezonance statutárním městem Havířovem 
___________________________________________________________________________

                            VIII. Informativní zpráva o realizaci protidrogové politiky ve městě  
                                     Havířově v roce 2003_______________________________________

                                    Zastupitelstvo města Havířova

                                     b e r e   n a  v ě d o m í

                                     vyhodnocení Programu prevence kriminality na místní úrovni ve městě  
                                     Havířově v roce 2003  

                                     u k l á d á

                                     projednat připomínky členů ZMH v protidrogové komisi RMH za 
                                     účasti zástupců Policie ČR a následně informovat členy ZMH
___________________________________________________________________________


                            IX.   Informativní zpráva o vyhodnocení Programu prevence  
                                     kriminality na místní úrovni  ve městě Havířově v roce 2003_____

                                     Zastupitelstvo  města Havířova

                                     b e r e   n a   v ě d o m í

                                     vyhodnocení protidrogové politiky ve městě Havířově v roce 2003                                                                                              
___________________________________________________________________________


                              X.    Informativní zpráva o důsledcích nového zákona o DPH na město  
                                      Havířov_________________________________________________

                                      Zastupitelstvo města Havířova

                                      b e r e   n a   v ě d o m í 

                                      informativní zprávu o důsledcích nového zákona o DPH na město  
                                      Havířov  
___________________________________________________________________________


                             XI.    Informativní zpráva o plnění příjmů, výdajů, financování  
                                      a hospodářské činnosti za rok 2003__________________________

                                      Zastupitelstvo města Havířova

                                      b e r e   n a   v ě d o m í 

                                      informativní zprávu o vývoji příjmů, výdajů, financování 
                                      a hospodářské činnosti za období leden – prosinec 2003
___________________________________________________________________________

                             XII.   Informativní zpráva o činnosti Finančního výboru ZMH_______

                                       Zastupitelstvo města Havířova

                                       b e r e   n a   v ě d o m í 

                                       zápisy z jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Havířova  
                                       za období od 25. 11. 2003 do 8. 3. 2004
___________________________________________________________________________


                            XIII.   Informativní zpráva o činnosti vedení města__________________

                                        Zastupitelstvo města Havířova
 
                                        b e r e    n a    v ě d o m í

                                         předloženou informativní zprávu o činnosti vedení města Havířova
___________________________________________________________________________
  

492/12/ZM/04 – Interpelace a připomínky členů ZMH_____________________________


                          Zastupitelstvo města Havířova

                          d á v á    s o u h l a s 

                          RMH k předběžnému jednání s vedením obce Horní Suchá, a to při souhlasu 
                          zastupitelstva obce Horní Suchá o vytvoření sdružení obcí pro společné 
                          obhospodařování převedeného teritoria bývalého Dolu František                          
                          ze státu na obec Horní Suchá nebo na vytvořené sdružení obcí

                          u k l á d á 

                         RMH předložit na příští zasedání ZMH výsledky tohoto jednání
___________________________________________________________________________


493/12/ZM/04 – HTS, a.s._____________________________________________________

                           Zastupitelstvo města Havířova

                           u k l á d á 
       
                          vedení města úzce a s plnou odpovědností spolupracovat se zástupci města      
                          v představenstvu HTS, a.s. za účelem potvrzení rozhodnutí krajského soudu,  
                          obchodní rejstřík,  ve věci potvrzení rozsudku krajského soudu, že 100% 
                          vlastníkem akcií HTS, a.s. je město Havířov tak, aby společnost HTS, 
                          a.s. mohla vyemitovat platné akcie 

                           a      d o p o r u č u j e 
       
                           představenstvu HTS, a.s. dále v této kauze využít právních služeb                 
                           JUDr. Kabzanové  včetně řízení u vrchního soudu ve věci odvolání HTS, a.s. 
                           proti rozhodnutí krajského soudu ve sporu HTS, a.s. s OKD, a.s., členem 
                           koncernu KARBON INVEST, a.s.
___________________________________________________________________________


494/12/ZM/04 – Revokace usnesení č. 493/12/ZM/04_“HTS, a.s.“____________________

                           Zastupitelstvo města Havířova

                           r e v o k u j e

                           usnesení č. 493/12/ZM/04

                           u k l á d á 
       
                          vedení města úzce a s plnou odpovědností spolupracovat se zástupci města      
                          v představenstvu HTS, a.s. za účelem potvrzení rozhodnutí Krajského soudu         
                          v Ostravě čj. 26 Cm 387/2002 (spor o vyslovení neplatnosti všech rozhodnutí 
                          akcionáře),  ve věci potvrzení rozsudku krajského soudu, že 100% vlastníkem 
                          akcií HTS, a.s. je město Havířov tak, aby společnost HTS, a.s. mohla 
                          vyemitovat platné akcie

                           a   d o p o r u č u j e 
       
                           představenstvu HTS, a.s. dále v této kauze využít právních služeb                 
                           JUDr. Kabzanové  včetně řízení u vrchního soudu ve věci odvolání HTS, a.s. 
                           proti rozhodnutí krajského soudu ve sporu HTS, a.s. s OKD, a.s., členem 
                           koncernu KARBON INVEST, a.s.
___________________________________________________________________________


495/12/ZM/04 – Závěrečné usnesení_____________________________________________

  Zastupitelstvo města Havířova

  b e r e   n a   v ě d o m í 

  závěrečné usnesení návrhové komise z 12.zasedání Zastupitelstva města 
  Havířova, konaného dne 29. března 2004
___________________________________________________________________________
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