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U S N E S E N Í

ze  14. zasedání 
Zastupitelstva města Havířova, 
konaného dne  28.6.2004
v sále Restaurace ŽIVOTICE
v Havířově











 V Havířově dne 28.6.2004
  Iva KRPCOVÁ,  Andrea křibalová
P Ř E H L E D   U S N E S E N Í
ze 14. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného  28. června 2004


502/14/ZM/04 - Schválení programu zasedání

503/14/ZM/04 - Volba návrhové komise 

504/14/ZM/04 - Schválení ověřovatelů zápisu ze 14. zasedání ZMH dne 28.6.2004

505/14/ZM/04 - Ověření zápisu ze zasedání ZMH dne 3.6.2004

506/14/ZM/04 - Kontrola plnění usnesení ZMH

507/14/ZM/04 - Vyúčtování  hospodaření  města   Havířova  za   rok  2003,  výsledek  hospodářské činnosti za rok  2003, hospodaření příspěvkových  organizací zřízených statutárním městem  Havířovem  v  roce  2003  a  závěrečný  účet  města Havířova za rok 2003

508/14/ZM/04 - Žádost VZP ČR o posouzení příspěvku na ozdravné pobyty dětí

509/14/ZM/04 - Zapojení schválené neinvestiční rozpočtové rezervy pro rok 2004 v rozpočtu odboru školství a kultury

510/14/ZM/04 - Plán havarijních oprav objektů spravovaných MKS Havířov na r. 2004

511/14/ZM/04 - Statut sociálního fondu 

512/14/ZM/04 - Návrh úprav rozpočtu na r. 2004 - rozpočtová opatření č. 17. -  47. 

513/14/ZM/04 - Změna statutu „Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku a upevnění veřejného pořádku ve městě Havířově“

514/14/ZM/04 - Čerpání fondu  „Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku a upevnění veřejného pořádku ve městě Havířově“

515/14/ZM/04 - Souborné stanovisko ke konceptu změny č.2 územního plánu města Havířova – Životice,  lokalita Za Merkurem 

516/14/ZM/04 - Návrh změny č.9 územního plánu města Havířova

517/14/ZM/04 - Návrh organizačních opatření pro zpracování příslušných projektů ucházejících se o podporu z fondů EU

518/14/ZM/04 - Informace o postupu prací na Strategickém plánu rozvoje města Havířova a návrh dalšího postupu

519/14/ZM/04 - Návrh postupu vypracování reálného konceptu občanské vybavenosti

520/14/ZM/04 - Stížnost proti plánované výstavbě psího útulku a spalovny v Prostřední Suché

521/14/ZM/04 - Plán investičních akcí - výhled na rok 2005 a 2006

522/14/ZM/04 - Poskytování příspěvku na stravování klientů Ústavu sociální péče pro mládež Havířov 

523/14/ZM/04 - Poskytování příspěvku na stravování klientů pečovatelské služby Sociálních služeb města Havířova

524/14/ZM/04 - Odměny neuvolněným členům zastupitelstva a předsedům komisí 

525/14/ZM/04 - Dodatek ke zřizovací listině základní školy – změny 

526/14/ZM/04 - Obecně závazná vyhláška o zrušení obecně závazné vyhlášky o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů

527/14/ZM/04 - Návrh na novelizaci  Zásad pro poskytování dotací a grantů z rozpočtu města Havířova

528/14/ZM/04 - Žádost o dotaci na údržbu budovy Stanice mladých techniků, Havířov-Město, Kudeříkova 14

529/14/ZM/04 - Dotace na rekonstrukci výměníkové stanice v Gymnáziu Komenského 2

530/14/ZM/04 - Žádost Českého červeného kříže, oblastního spolku Karviná o poskytnutí dotace z rozpočtu města Havířov v roce 2004

531/14/ZM/04 - Žádost Sportovního klubu stolního tenisu Baník Havířov o poskytnutí mimořádné dotace na MČR ve stolním tenise mužů a žen

532/14/ZM/04 - Poskytnutí dotace na provoz soukromým mateřským školám na rok 2004 z rozpočtu odboru školství a kultury

533/14/ZM/04 - Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu města Havířova v roce 2004 neziskovým  mimosportovním a sportovním subjektům 
   
534/14/ZM/04 - Projekty prevence kriminality města Havířova na rok 2004

535/14/ZM/04 - Projekty protidrogové politiky města Havířova na rok 2004

536/14/ZM/04 - Vyhodnocení Koncepce kultury města Havířova za období 1992 – 2003 
                            a Koncepce  kultury města Havířova do roku 2010

537/14/ZM/04 – Interpelace členů ZMH 

538/14/ZM/04 - Technické služby Havířov a.s.

539/14/ZM/04 - Havířovská teplárenská společnost,a.s.
540/14/ZM/04 - Nové pojmenování dvou ulic a prodloužení ulice U Stavu, 
                           lokalita Osinky v Havířově – Životicích

541/14/ZM/04 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 1473 k.ú. Havířov-město

542/14/ZM/04 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 1535/3 k.ú. Šumbark

543/14/ZM/04 - Záměr prodeje pozemků parc.č. 1197/229 a parc. č. 1225/41 
                           k.ú. Prostřední Suchá

544/14/ZM/04 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 2267/1 k.ú. Prostřední Suchá

545/14/ZM/04 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 2769 k.ú. Havířov-město

546/14/ZM/04 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 1059 k.ú. Havířov-město

547/14/ZM/04 - Záměr prodeje částí pozemku parc.č. 1714/1 k.ú.Prostřední Suchá

548/14/ZM/04 - Záměr prodeje pozemků parc.č. 3809, 3739/2 k.ú. Havířov – město
                           vyhlášením veřejné soutěže  

549/14/ZM/04 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 1222/1 Prostřední Suchá

550/14/ZM/04 - Záměr prodeje pozemků k.ú. Šumbark zastavěných částí stavbami      garáží

551/14/ZM/04 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 524/1 k.ú. Bludovice

552/14/ZM/04 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 649 k.ú. Havířov-město

553/14/ZM/04 - Záměr prodeje části pozemků parc.č. 1400/24, 1315/6 k.ú. Prostřední Suchá

554/14/ZM/04 - Zrušení usnesení ZMH č. 818/27/ZM/01 ze dne 17.9. 2001
                           a záměr převodu části pozemku parc.č. 2220/1 k.ú. Havířov – město

555/14/ZM/04 - Záměr směny pozemku parc. č. 98/1 k.ú. Bludovice

556/14/ZM/04 - Záměr směny pozemků  města Havířova s OKD, a.s. členem koncernu  KARBON INVEST, a.s.Ostrava

557/14/ZM/04 - Záměr směny pozemků města zastavěných garážemi ve vlastnictví SBD Havířov za pozemky pod komunikacemi v lokalitách Urban a Osinky a veřejnou zeleň na pozemku parc.č.  86 k.ú. Bludovice 

558/14/ZM/04 - Prodej pozemků k.ú. Šumbark zastavěných částí stavbami garáží  I.

559/14/ZM/04 - Prodej pozemků na stavbu RD v Havířově-Životicích, lokalita Osinky

560/14/ZM/04 - Prodej části pozemku parc.č. 1234/1 k.ú. Havířov-město    


561/14/ZM/04 - Prodej pozemku parc.č. 1376/7 k.ú. Šumbark

562/14/ZM/04 - Prodej částí pozemků parc.č. 1431/27 a EN 1431/14 k.ú. Šumbark

563/14/ZM/04 - Prodeje pozemků k.ú. Šumbark zastavěných částí stavbami garáží II.

564/14/ZM/04 - Žádost o snížení kupní ceny za prodej pozemku pod stavbou garáže

565/14/ZM/04 - Směna pozemků s OKD, a.s., členem koncernu KARBON INVEST, a.s.

566/14/ZM/04 - Výkup pozemku parc.č. 235/2 k.ú. Dolní Datyně

567/14/ZM/04 - Výkup pozemku parc.č. (PK 668/7) k.ú. Šumbark

568/14/ZM/04 - Výkup pozemku parc.č. 2567/2, k.ú. Bludovice

569/14/ZM/04 - Výkup pozemku parc.č.  1799/2, k.ú. Bludovice  

570/14/ZM/04 - Výkup části pozemku parc.č. 2008/44 k.ú. Šumbark

571/14/ZM/04 - Výkup pozemku parc. č. 2079/2 k.ú. Bludovice

572/14/ZM/04 - Výkup pozemku parc. č. 2938/5 k.ú. Bludovice

573/14/ZM/04 - Výkupy pozemků k.ú. Šumbark, pro účely stavby:“Oprava MK Šumbarská“

574/14/ZM/04 - Přijetí daru stavby  parkovacích míst k.ú. Havířov-město

575/14/ZM/04 - Rekonstrukce objektu – Hotelového domu na ul. Tesařské 1/321 v Havířově-Městě

576/14/ZM/04 - Převod nemovitostí – doplnění usnesení ZMH č. 297/7/ZMH/03 ze dne 15.9.2003

577/14/ZM/04 - Nabídka na odprodej nemovitostí – penzion Mostař 

578/14/ZM/04 - Zpráva o průběhu realizace projektu tvorby Komunitního plánu rozvoje   
                           sociálních  služeb ve městě Havířově – 2073/37/04 

579/14/ZM/04 - Ukládání hlasovacích protokolů na internetové stránky města

580/14/ZM/04 - Valná hromada společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace ,a.s.

581/14/ZM/04 - Informativní zpráva z jednání valné hromady společnosti DEPOS Horní Suchá, a.s., konané dne 3. 6. 2004




582/14/ZM/04 - Zpráva o postupu na tvorbě „Koncepce bydlení ve městě Havířově“

583/14/ZM/04 - Termíny schůzí Rady města Havířova a Zastupitelstva města Havířova 
                           na II.pol. 2004

584/14/ZM/04 - Informativní zpráva o  vývoji příjmů, výdajů, financování a  hospodářské  činnosti za období leden - květen 2004

585/14/ZM/04 - Informativní zpráva o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města Havířova za období od 10.12. 2003 do 2.6. 2004

586/14/ZM/04 – Informativní zpráva o činnosti vedení města

587/14/ZM/04 – Informativní zpráva z jednání valné hromady Severomoravské     
                            energetiky, a.s.,   konané dne 17. 6. 2004

588/14/ZM/04 – Zařazení projektu „ Výchovně terapeutický pobyt dětí s výchovnými    
                            problémy a trestnou činností“  do Programu prevence kriminality   
                            v Havířově v roce 2004

589/14/ZM/04 – Závěrečné usnesení






U S N E S E N Í
ze 14. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného 28. června 2004


502/14/ZM/04 - Schválení programu zasedání____________________________________

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

upravený program 14. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 28.6.2004 
___________________________________________________________________________


503/14/ZM/04 - Volba návrhové komise_________________________________________ 

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

návrhovou komisi pro  14. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konané dne 28.6.2004 ve složení           
předseda komise: Ing.Bohuslav MURAS
                členové: Petr DRÁPAL                                     
         	           MUDr.Pavel VÁVRA   
                               p. Jarmila SVĚTLÍKOVÁ
                               Ing.Antonín VOJTASÍK 
                               Iva KRPCOVÁ – referent organizačního odboru MmH   
___________________________________________________________________________


504/14/ZM/04 - Schválení ověřovatelů zápisu ze 14. zasedání ZMH dne 28.6.2004______

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

jako ověřovatele zápisu ze 14.zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 28.6.t.r.

  Ing. Petra    P O D S T A V K U

  Vojtěcha   K O Z Á K A
__________________________________________________________________________



505/14/ZM/04 - Ověření zápisu ze zasedání ZMH dne 3.6.2004______________________

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e    n a   v ě d o m í

zprávu ověřovatelů zápisu ze  13. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 3.6.2004
___________________________________________________________________________


506/14/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
__________________________________________________________________________


507/14/ZM/04 - Vyúčtování  hospodaření  města   Havířova  za   rok  2003,  výsledek  hospodářské činnosti za rok  2003, hospodaření příspěvkových  organizací zřízených statutárním městem  Havířovem  v  roce  2003    
                            a závěrečný  účet  města Havířova za rok 2003______________________

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e   

dle ustanovení § 84 odst. (2), písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:
	závěrečný účet města Havířova, zpracovaný v souladu s ustanovením 

       § 17 zákona  č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních    
       rozpočtů, spolu se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření města  
       Havířova za rok 2003, vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením,  
       a to bez výhrad; 
  b)  výsledek hospodářské činnosti za rok 2003;
  c)  převod hospodářského výsledku hospodářské činnosti za rok 2003 z účtu   
       hospodářské činnosti na účet města Havířova realizovat do 30. 9. 2004;
  d)  výsledky hospodaření městem zřízených příspěvkových organizací 
       za rok 2003;
e)   rozdělení výsledků hospodaření příspěvkových organizací za rok 2003 
      do peněžních fondů; 
	převody finančních prostředků z rezervního fondu do investičního fondu dle požadavků příspěvkových organizací : 

	MŠ U Topolů ve výši 65.187,09 Kč

ZŠ Selská 50.000,- Kč 
SSRZ 52. 313,23 Kč
	zapracování veškerých úkonů vyplývajících z rozdělení výsledků hospodaření  a z vyúčtování hospodaření za rok 2003 do účetních výkazů za období leden – červen 2004;

nařízené odvody finančních prostředků příspěvkových organizací do rozpočtu města Havířova dle důvodové zprávy.
___________________________________________________________________________


508/14/ZM/04 - Žádost VZP ČR o posouzení příspěvku na ozdravné pobyty dětí_______

Zastupitelstvo města Havířova

n e s c h v a l u j e    

poskytnutí příspěvku na ozdravné pobyty dětí „Mořský koník 2004“
___________________________________________________________________________


509/14/ZM/04 - Zapojení schválené neinvestiční rozpočtové rezervy pro rok 2004 v rozpočtu odboru školství a kultury______________________________

Zastupitelstvo města Havířova 

s c h v a l u j e

zapojení  schválené   neinvestiční  rozpočtové  rezervy  pro  rok  2004  
v  rozpočtu  odboru  školství a kultury, a to formou navýšení příspěvku 
na provoz předškolním zařízením a základním školám dle důvodové zprávy takto : 
215.000,- Kč   Mateřská škola Havířov - Město Lipová 15 ( IČ: 658 90 701 )
             - z toho : 215.000,-Kč……..dofinancování integrace

    5.712,- Kč   Základní škola Havířov - Životice Zelená 2 okres Karviná,   
                        příspěvková organizace ( IČ:  750 27 569 )
             - z toho :     3.212,-Kč……..odměny vedoucím sport. a   
                                                          mimosport. kroužků
                                2.500,-Kč……..jarní úklid
 
  21.188,- Kč   Základní škola Havířov - Město Gorkého 1/329 okres Karviná 
 		     ( IČ:  623 31 221 )
              - z toho :   18.688,-Kč……..odměny vedoucím sport. a 
                                                           mimosport. kroužků
                                    2.500,-Kč……..jarní úklid
  66.261,- Kč   Základní škola Havířov - Město M.Kudeříkové 14 okres  
                        Karviná, příspěvková organizace ( IČ:  623 31 248 )
             - z toho :   52.761,-Kč……..odměny vedoucím sport. a  
                                                          mimosport.kroužků
                                2.500,-Kč……..jarní úklid
			          11.000,-Kč……..dofinancování integrace

331.444,- Kč   Základní škola Havířov - Město Na Nábřeží 49 okres Karviná,  
                        příspěvková organizace ( IČ:  488 05 271 )
            - z toho :   23.944,-Kč……..odměny vedoucím sport. a  
                                                         mimosport.kroužků
                               2.500,-Kč……..jarní úklid
			     305.000,- Kč……..dofinancování řidiče a závozníka

  10.822- Kč     Základní škola Havířov - Město V. Nezvala 1/801 okres   
                         Karviná, příspěvková organizace ( IČ:  709 58 106)
              - z toho :     8.322,-Kč……..odměny vedoucím sport. a  
                                                           mimosport.kroužků
                                                            2.500,-Kč……..jarní úklid

  30.496,- Kč    Základní škola Havířov - Město 1. máje 10a okres Karviná,         
                          příspěvková organizace ( IČ:  709 58 122)
               - z toho :   27.996,-Kč……..odměny vedoucím sport. a  
                                                            mimosport.kroužků
                                  2.500,-Kč……..jarní úklid

  41.519,- Kč    Základní škola Havířov - Město Žákovská 1/1006 okres  
                         Karviná ( IČ:  623 31 230)
              - z toho :   39.019,-Kč……..odměny vedoucím sport. a 
                                                           mimosport.kroužků
                                 2.500,-Kč……..jarní úklid

  21.261,- Kč    Základní škola Havířov - Bludovice Frýdecká 37 okres  
                         Karviná, příspěvková organizace ( IČ:  488 05 289)
             - z toho :   18.761,-Kč……..odměny vedoucím sport. a 
                                                          mimosport.kroužků
                                2.500,-Kč……..jarní úklid

  63.815,- Kč    Základní škola s polským jazykem vyučovacím Havířov -  
                         Bludovice Selská 14 okres Karviná, příspěvková organizace
                         ( IČ: 750 27 577)
              - z toho :   11.315,-Kč……..odměny vedoucím sport. a 
                                                           mimosport.kroužků
                                 2.500,-Kč……..jarní úklid
			          50.000,-Kč……..dofinancování zajištění  
                                                                      ekonomických prací




    7.245,- Kč   Základní škola Havířov - Podlesí F.Hrubína 5/1537 okres  
                         Karviná ( IČ:  619 88 723)
              - z toho :     4.745,-Kč……..odměny vedoucím sport. a    
                                                           mimosport.kroužků
                                 2.500,-Kč……..jarní úklid

  25.422,- Kč    Základní škola Havířov - Podlesí Mládežnická 11/1564 okres  
                         Karviná, příspěvková organizace ( IČ:  709 58 114)
              - z toho :   22.922,-Kč……..odměny vedoucím sport. a 
                                                           mimosport.kroužků
                                 2.500,-Kč……..jarní úklid

  29.145,- Kč    Základní škola Havířov - Podlesí K.Světlé 1/1372 okres  
                         Karviná ( IČ:  488 05 424)
              - z toho :   26.645,-Kč……..odměny vedoucím sport. a 
                                                           mimosport.kroužků
                                 2.500,-Kč……..jarní úklid

357.184,- Kč    Základní škola Havířov - Šumbark Gen.Svobody 16/284  
                         okres Karviná ( IČ: 488 05 513)
              - z toho :   51.684,-Kč……..odměny vedoucím sport. a  
                                                           mimosport.kroužků
                                 2.500,-Kč……..jarní úklid
			         303.000,-Kč……..dofinancování integrace

  19.181,- Kč     Základní škola Havířov - Šumbark Jarošova 33/851  
                          okres Karviná, příspěvková  organizace ( IČ:  709 58 165)
              - z toho :   16.681,-Kč……..odměny vedoucím sport. a  
                                                           mimosport.kroužků
                                 2.500,-Kč……..jarní úklid

315.992,- Kč     Základní škola Havířov - Šumbark Moravská 29/497 okres  
                          Karviná, příspěvková  Organizace ( IČ: 709 58 131)
               - z toho :   24.492,-Kč……..odměny vedoucím sport. a  
                                                            mimosport.kroužků
                                  2.500,-Kč……..jarní úklid
		                    289.000,-Kč……..dofinancování řidiče a závozníka

 20.312,- Kč	       Základní škola Havířov - Šumbark M.Pujmanové 17/1151  
                           okres Karviná ( IČ:  488 05 475)
                - z toho :   17.812,-Kč……..odměny vedoucím sport. a  
                                                             mimosport.kroužků
                                   2.500,-Kč……..jarní úklid

  16.954,- Kč      Základní škola Havířov - Šumbark Školní 1/814 okres   
                           Karviná, příspěvková organizace ( IČ:  709 58 149)
                - z toho :   14.454,-Kč……..odměny vedoucím sport. a  
                                                             mimosport.kroužků
                                  2.500,-Kč……...jarní úklid

  21.699,- Kč      Základní škola Havířov – Prostřední Suchá Kpt.Jasioka 57  
                           okres Karviná ( IČ:  619 88 600)
               - z toho :   19.199,-Kč……..odměny vedoucím sport. a 
                                                            mimosport.kroužků
                                 2.500,-Kč……...jarní úklid


u k l á d á 

vedoucímu ekonomického odboru zapracovat navýšení příspěvku na provoz předškolním zařízením a základním školám do návrhu rozpočtových úprav
							Z: vedoucí OŠK 
							T: 30.7. 2004
___________________________________________________________________________


510/14/ZM/04 - Plán havarijních oprav objektů spravovaných MKS Havířov na r. 2004_

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e 

- navrhovaný plán havarijních oprav objektů spravovaných MKS Havířov       
   na rok 2004 dle přílohy
- zapracování navrhovaného navýšení prostředků v celkové výši 800 tis. Kč 
                             do rozpočtu města Havířova  formou navýšení příspěvku na provoz 
                              pro MKS
___________________________________________________________________________


511/14/ZM/04 - Statut sociálního  fondu_________________________________________ 

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

1. změnu bodu II. odst. 1. písm. a) Statutu sociálního fondu, který nově zní     
    takto : 
„z  rozpočtu města ve výši 2,5 % ze mzdových prostředků zúčtovaných zaměstnancům MmH, Městské policie a uvolněným členům Zastupitelstva města Havířova v příslušném roce. Z tohoto zdroje náleží Městské policii 
2,5 % z objemu zúčtovaných mezd jejích zaměstnanců. 
Do základů pro výpočet odvodů nelze zahrnout odměny neuvolněným členům zastupitelstva, předsedům komisí  a výborů.“

2. v celém textu Statutu sociálního fondu změnu slov „Úřad města Havířova    
    (ÚmH)“ na „Magistrát města Havířova včetně organizačních složek    
    (MmH)“ a  „Správa městské policie (SMP)“ na „Městská policie  (MP)“.


u k l á d á

zapracovat do rozpočtových úprav výše uvedenou změnu tvorby Sociálního fondu s účinností od změny zákona o dani z přidané hodnoty.
									Z: vedoucí EO
								 	T: 9/2004
___________________________________________________________________________


512/14/ZM/04 - Návrh úprav rozpočtu na rok 2004 - rozpočtová opatření č. 17. -  47.___ 

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e   

a) návrh úprav rozpočtu II. na rok 2004 – rozpočtová opatření č. 17. –  47.; 
b) na základě schválených rozpočtových opatření tyto nové závazné   
    ukazatele rozpočtu města Havířova na rok 2004:


I. Příjmy celkem (tř. 1 až 4)                                     1 209 710,93 tis. Kč
z toho: tř.1 – daňové příjmy                                           706 711,01 tis. Kč
            tř.2 – nedaňové příjmy                                         33 266,96 tis. Kč
            tř.3 – kapitálové příjmy                                          7 698,00 tis. Kč
            tř.4 – přijaté dotace                                             462 034,96 tis. Kč

II. Výdaje celkem (a› + b›)                                       1 302 561,04 tis. Kč
a) výdaje organizačních jednotek MmH                     1 030 764,78 tis. Kč
z toho: odbor životního prostředí                                          654,62 tis. Kč
            odbor školství a kultury                                        47 673,63 tis. Kč
            odbor územního rozvoje                                         1 941,00 tis. Kč
            stavební úřad                                                                50,00 tis. Kč
            odbor organizační                                                150 519,28 tis. Kč
            odbor sociálních věcí                                           260 711,00 tis. Kč
            odbor místního hospodářství                                163 682,22 tis. Kč
            odbor investiční výstavby                                    233 179,93 tis. Kč
            odbor majetkoprávní                                              11 621,00 tis. Kč
            Městská policie                                                      50 494,33 tis. Kč
            odbor ekonomický                                               110 237,77 tis. Kč

b) příspěvky organizacím                                                271 796,26 tis. Kč
z toho: MŠ  s právní subjektivitou                                     30 446,10 tis. Kč
            ZŠ s právní subjektivitou                                     126 288,56 tis. Kč
            Městské kulturní středisko                                     22 283,56 tis. Kč
            Městská knihovna                                                  14 028,37 tis. Kč
            Sociální služby města Havířova                             15 169,78 tis. Kč
            Ústav sociální péče                                                   9 246,57 tis. Kč
            Správa sportovních a rekreačních zařízení             22 591,55 tis. Kč
            Ostatní příspěvky a dary                                         31 741,77 tis. Kč

III. Financování celkem                                                + 92 850,11 tis. Kč
z toho: splátky jistin úvěrů                                                - 50 210,00 tis. Kč
            změna stavu rozpočtových účtů                         + 143 060,11 tis. Kč



513/14/ZM/04 - Změna statutu „Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob 
                           a majetku a upevnění veřejného pořádku ve městě Havířově“_________

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u  j e 

změnu Statutu fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku 
a upevnění veřejného pořádku ve městě Havířově dle důvodové zprávy 
___________________________________________________________________________


514/14/ZM/04 - Čerpání fondu  „Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob 
                           a majetku a upevnění veřejného pořádku ve městě Havířově“_________

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e 

čerpání Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku a upevnění veřejného pořádku ve městě Havířově dle důvodové zprávy      
___________________________________________________________________________


515/14/ZM/04 - Souborné stanovisko ke konceptu změny č. 2 územního plánu města Havířova – Životice,  lokalita Za Merkurem________________________ 

Zastupitelstvo města Havířova 

s c h v a l u j e   

dle § 13 a § 21 odst. 5 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, souborné stanovisko 
ke konceptu změny č.2 územního plánu zóny Havířov - Životice, 
lokalita Za Merkurem 
 
  s c h v a l u j e    
  dle § 21 odst.5 zák.č.50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, návrh rozhodnutí o námitce podané 
  v rámci projednání konceptu změny č. 2  územního plánu zóny Havířov - Životice, lokalita Za Merkurem, obsažený  v části F souborného stanoviska
    


  b e r e   n a   v ě d o m í 
  
  zprávu o veřejnoprávním projednání konceptu změny č.2 územního plánu zóny Havířov - Životice, lokalita Za Merkurem s dotčenými orgány státní správy, organizacemi, orgány územního plánování sousedních územních obvodů a občany a vyhodnocení všech stanovisek a připomínek, která je obsažena v části 2. a  4. předloženého materiálu



516/14/ZM/04 - Návrh změny č. 9 územního plánu města Havířova__________________

Zastupitelstvo města Havířova

  s c h v a l u j e  

  dle ustanovení § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dle § 26 odst.2 a § 31 odst. 1) zákona č. 50/1976 Sb.,  o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, změnu č. 9 územního plánu města Havířova 

   v y m e z u j e 

   dle ustanovení § 29 odst.2 zákona č.50/1976 Sb., o územním plánování 
   a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, závaznou část změny
   č. 9 územního plánu města Havířova, která je obsažena v části 3. tohoto materiálu
 
   r o z h o d u j e   

   dle § 23 odst.1zák.č.50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění a dle § 16 odst.1 písm. c) vyhlášky 
   č. 135/2001 Sb., o územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci, ve znění vyhl.č. 570/2002 Sb., o námitce podané při projednávání návrhu změny č.9 územního plánu města Havířova následovně:
námitce p. Daniely Suchánkové, bytem Horní Těrlicko, čp. 489 ze dne 23.2.2004  se nevyhovuje z důvodů uvedených ve vyhodnocení této námitky obsažené v části 4. tohoto materiálu
 
v y d á v á  

dle ustanovení § 84 odst. 2 písm. b) a i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a dle § 29 odst.3 zákona 
č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavební řádu (stavební zákon),
v platném znění,  obecně závaznou vyhlášku č.*/2004 o závazné části změny č. 9 územního plánu města Havířova, kterou se vyhlašuje závazná část změny, která je obsažena v části 5. předloženého materiálu
  

b e r e   n a   v ě d o m í  

zprávu o veřejnoprávním projednání návrhu změny č.9 územního plánu města Havířova s dotčenými orgány státní správy, organizacemi, orgány územního plánování sousedních územních obvodů a občany a vyhodnocení všech stanovisek a připomínek podaných při projednání návrhu změny, zpracovanou dle § 23 odst. 1 zákona č.50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění, která je obsažena   v části 2. a  4. předloženého materiálu     
___________________________________________________________________________


517/14/ZM/04 - Návrh organizačních opatření pro zpracování příslušných projektů ucházejících se o podporu z fondů EU_____________________________

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

postup vyplývající z kapitoly 6. „Procedurální schéma projektu“ 
a ze strukturálního členění Společného regionálního operačního programu uvedeného v důvodové zprávě,

s c h v a l u j e

přijetí organizačních opatření pro zpracování příslušných projektů ucházejících se o podporu z mimorozpočtových zdrojů, ve smyslu kapitoly 7. důvodové zprávy, a to ve spolupráci s externími subjekty

u k l á d á

Radě města Havířova předložit konkrétní návrhy na čerpání z fondů EU 

Z: RMH
T: listopad 2004
 ___________________________________________________________________________


518/14/ZM/04 - Informace o postupu prací na Strategickém plánu rozvoje města Havířova a návrh dalšího postupu________________________________

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

návrh dalšího postupu prací dle důvodové zprávy      

___________________________________________________________________________


519/14/ZM/04 - Návrh postupu vypracování reálného konceptu občanské vybavenosti__

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e  n a  v ě d o m í

předloženou důvodovou zprávu ve věci pořízení koncepce občanské vybavenosti s tím, že tato bude nově prověřena a řešena v rámci aktualizace Územního plánu města Havířova
___________________________________________________________________________


520/14/ZM/04 - Stížnost proti plánované výstavbě psího útulku a spalovny v Prostřední Suché________________________________________________________

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

znění odpovědi na stížnost občanů proti plánované výstavbě psího útulku a  
spalovny v Prostřední Suché ze dne 25.5. 2004 dle důvodové zprávy  

p o v ě ř u j e 

primátorku Statutárního města Havířova podpisem odpovědi na uvedenou 
stížnost občanů
________________________________________________________________________________________


521/14/ZM/04 - Plán investičních akcí - výhled na rok 2005 a 2006___________________

Zastupitelstvo města Havířova 

s c h v a l u j e 

plán investičních akcí na roky 2005 a 2006 dle priorit uvedených v důvodové zprávě.
Uvedené investiční akce budou zapracovány do „Návrhu postupu vypracování reálného konceptu občanské vybavenosti“.
___________________________________________________________________________


522/14/ZM/04 - Poskytování příspěvku na stravování klientů Ústavu sociální péče 
                           pro mládež Havířov___________________________________________

Zastupitelstvo města Havířova 

b e r e   n a   v ě d o m í

zvýšení ceny stravy klientů   Ústavu sociální péče pro mládež Havířov (zvýšením ceny obědu) na částku 73,- Kč vč. DPH/1 celodenní strava s účinností od 1. 5. 2004 

s c h v a l u j e

navýšení příspěvku  na provoz Ústavu sociální péče pro mládež Havířov 
o doplatek ve výši 20,- Kč na jeden stravovací den v rámci stravování klientů  s účinností od 1.5.2004

u k l á d á

zapracovat předpokládané zvýšení příspěvku  na provoz Ústavu sociální péče pro mládež Havířov, které pro rok 2004 činí dle důvodové zprávy 
269 000,- Kč, do návrhu úprav rozpočtu III.na rok 2004 
Z: vedoucí EO
T: 13.9.2004
___________________________________________________________________________


523/14/ZM/04 - Poskytování příspěvku na stravování klientů pečovatelské služby Sociálních služeb města Havířova_________________________________
 
Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

navýšení příspěvku na provoz Sociálním službám města Havířova o doplatek ve výši 16,- Kč na odebraný oběd každý (klasická strava) a 6,- Kč na každý odebraný oběd (dietní strava) v rámci stravování klientů pečovatelské služby s účinností od 1.5.2004.

u k l á d á 

zapracovat předpokládané zvýšení příspěvku na provoz pro rok 2004 
o 883.000,- Kč do návrhu úprav rozpočtu Statutárního města Havířova 
na rok 2004     
Z: vedoucí EO
T: 13.9.2004
___________________________________________________________________________


524/14/ZM/04 - Odměny neuvolněným členům zastupitelstva a předsedům komisí______ 

Zastupitelstvo města Havířova

s t a n o v í 

výši odměn neuvolněným členům zastupitelstva za výkon funkce,v souladu 
s §77 odst. 2 a odst. 3 písm. b) a §84 odst. 2 písm. r) zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších změn a doplňků a nařízení vlády č.337/2004 Sb., kterým se mění nařízení vlády č.37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev takto:
	za výkon funkce člena Rady města Havířova (RMH) ve výši 3.500,- Kč/měsíc a příplatek podle počtu obyvatel ve výši 500,- Kč/měsíc tj. celkem 4.000,- Kč/měsíc

za výkon funkce předsedy výboru ZMH ve výši 2.500,- Kč/měsíc a příplatek podle počtu obyvatel ve výši 500,- Kč/měsíc tj. celkem 3.000,- Kč/měsíc
za výkon funkce předsedy komise RMH ve výši 2.500,- Kč/měsíc a příplatek podle počtu obyvatel ve výši 500,- Kč/měsíc tj. celkem 3.000,- Kč/měsíc
	za výkon funkce člena ZMH ve výši 850,- Kč/měsíc a dále příplatek k odměně, podle počtu obyvatel, ve výši 500,- Kč/měsíc, tj. celkem 1.350,- Kč/měsíc

s tím, že měsíční odměna bude vyplacena za každou vykonávanou výše uvedenou funkci, s účinností od 1.5.2004. 

s c h v a l u j e

vyplacení další odměny podle § 4 odst. 1  a 2 nařízení vlády č. 37/2003 Sb., ve znění nařízení vlády č. 337/2004 Sb., neuvolněným členům zastupitelstva 
b)  poskytnutí odměny předsedům komisí RMH, kteří nejsou členové      
     zastupitelstva ve výši 2.300,- Kč/měsíc za výkon funkce předsedy  
     komise RMH, s účinností od 1.5.2004,  která bude vyplácena měsíčně
      c)   poskytnutí odměn předsedům komisí RMH ode dne  jmenování 
            do  funkce do dne odvolání z funkce, případně do dne vzdání se funkce
___________________________________________________________________________


525/14/ZM/04 - Dodatek ke zřizovací listině základní školy – změny__________________ 

Zastupitelstvo města Havířova 

s c h v a l u j e

dodatek zřizovací listiny Základní školy Havířov-Město M.Kudeříkové 14 okres Karviná, příspěvková organizace, spočívající :

a) ve změně účelu zřízení,
 kdy  se vypustí  ,,  poskytování  předškolního  vzdělávání  podle  § 3  zákona  č. 76/1978 Sb., o školských zařízeních ve znění pozdějších předpisů “

b) ve  změně  v hlavní činnosti,  
kdy  se  vypustí  ,, provoz  Mateřské  školy Havířov - Město Seiferta 8/1245 “

c) v rozšíření doplňkové činnosti, 
která  se  rozšíří  o ,, ubytovací služby “
 
   p o v ě ř u j e

primátorku statutárního města PaedDr. Miladu Halíkovou podpisem dodatku ke zřizovací listině 
									          Z: vedoucí OŠK
									            T: 15.7. 2004
___________________________________________________________________________


526/14/ZM/04 - Obecně závazná vyhláška o zrušení obecně závazné vyhlášky o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů_______________

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

Obecně závaznou vyhlášku o zrušení Obecně   závazné vyhlášky o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů jeslí
									       Z: vedoucí OŠK 								                   T: 30.7. 2004
___________________________________________________________________________


527/14/ZM/04 - Návrh na novelizaci  Zásad pro poskytování dotací a grantů z rozpočtu města Havířova________________________________________________

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e  

toto usnesení:
„ZMH ukládá RMH předkládat zastupitelstvu k rozhodnutí poskytování těch dotací, které převyšují částku  50 tis. Kč v kalendářním roce jednomu subjektu“. 

 u k l á d á 

zapracovat rozhodnutí do Zásad pro poskytování dotací a grantů z rozpočtu města
								     Z: vedoucí OŠK	
								      T: 13. 9. 2004	       
___________________________________________________________________________



528/14/ZM/04 - Žádost o dotaci na údržbu budovy Stanice mladých techniků, Havířov-Město, Kudeříkova 14___________________________________________

Zastupitelstvo města Havířova

n e s c h v a l u j e

dotaci ve výši 105.000,- Kč na běžnou údržbu budovy, která byla dána 
do bezplatné výpůjčky Stanici mladých techniků Havířov-Město, Kudeříkové 14, příspěvkové organizaci, IČ: 008 47 780

u k l á d á

oznámit rozhodnutí Zastupitelstva města Havířova Stanici mladých techniků Havířov-Město, Kudeříkové 14, příspěvkové organizaci. 

									      Z: vedoucí OŠK										      T: červenec 2004
___________________________________________________________________________


529/14/ZM/04 - Dotace na rekonstrukci výměníkové stanice v Gymnáziu Komenského 2

Zastupitelstvo města Havířova 

s c h v a l u j e

poskytnutí dotace ve výši 70.000,-Kč účelově vázané na rekonstrukci  výměníkové stanice v objektu Gymnázia, Havířově - Městě, Komenského 2, IČ:  623 31 558 z rozpočtu odboru školství a kultury
 
u k l á d á

odboru školství a kultury oznámit rozhodnutí Zastupitelstva města Havířova statutárnímu zástupci  Gymnázia, Havířově - Městě, Komenského 2, 
IČ:  623 31 558 
 						             Z: vedoucí OŠK
								             T: 15.7. 2004
                            Mgr. ŠIMEK v tomto bodě nehlasoval
___________________________________________________________________________


530/14/ZM/04 - Žádost Českého červeného kříže, oblastního spolku Karviná o poskytnutí dotace z rozpočtu města Havířov v roce 2004______________

Zastupitelstvo města Havířova 

s c h v a l u j e  

poskytnutí dotace ve výši 59 500,-- Kč z rozpočtu města Havířova z rezervy na projekty prevence kriminality v roce 2004  občanskému sdružení Český červený kříž, Oblastní spolek Karviná, IČ: 004 26 458, na projekt: „Provozní náklady Úřadu oblastního spolku ČČK Karviná“.
Účel použití: nájem, tisk, propagace, spoje, cestovné, doprava, ubytování, el. energie, teplo, voda, odměny účastníkům, dohody o provedení práce, nákup materiálu, pojištění a opravy, spotřeba  PHM, mzdy včetně odvodů

p o v ě ř u j e 

vedoucí odboru školství a kultury podpisem oznámení o poskytnutí dotace.
									Z: vedoucí OŠK
									T: 15. 7. 2004
___________________________________________________________________________


531/14/ZM/04 - Žádost Sportovního klubu stolního tenisu Baník Havířov o poskytnutí mimořádné dotace na MČR ve stolním tenise mužů a žen_____________

Zastupitelstvo města Havířova

n e s c h v a l u j e 

poskytnutí  dotace  Sportovnímu  klubu  stolního  tenisu  Baník  Havířov, 
IČ: 180 55 991, na pořádání Mistrovství České republiky ve stolním tenise mužů a žen konaného ve dnech 26.-28. 3. 2004 v Městské sportovní hale Havířov, která patří pod Sportovní a rekreační zařízení města Havířova, 
a to max. do výše 30 000,-  Kč (dle vykázané faktury) 

u k l á d á 	

oznámit rozhodnutí Zastupitelstva města Havířova statutárnímu zástupci Sportovního klubu stolního tenisu Baník Havířov  p. Nikolasi Endalovi.
		
									Z: vedoucí OŠK
								            T: 15. 7. 2004
__________________________________________________________________________


532/14/ZM/04 - Poskytnutí dotace na provoz soukromým mateřským školám na rok 2004 z rozpočtu odboru školství a kultury__________________________

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e   

poskytnutí dotace a uzavření souvisejících dohod o poskytnutí dotace na rok 2004 pro níže uvedené soukromé mateřské školy z rozpočtu odboru školství a kultury :

1. Mateřské  škole  MATEŘINKA  spol. s.r.o., Okružní  13, Havířov -    
    Šumbark, IČ:  253 72 793,  na částečné pokrytí výdajů spojených   
    s provozem …. ve výši 196.000,-Kč

2. Sdružení  pro  činnost   SMŠ  K. Čapka , K. Čapka  8, Havířov - Město,    
    IČ:  661 82 476, na částečné pokrytí výdajů spojených s provozem     
    ………ve výši 140.000,-Kč

3. Mateřské škole  Sadová,s.r.o., Sadová 3, Havířov - Město, IČ: 253 70 871,   
    která  bude účelově  vázána  na  úhradu  nájmu  a   služeb  a  bude   
    vyplácena  ve  výši  1/6  měsíčně  z  navrhované  částky  vždy  do 10. dne   
    běžného  měsíce,  počínaje  měsícem červencem  2004   
    ………. ve výši 220.000,-Kč,

p o v ě ř u j e

náměstka primátorky PaedDr. Svatopluka Nováka k podpisu dohod 
o poskytnutí dotace
					        				Z: vedoucí OŠK
									T: 20.7. 2004
___________________________________________________________________________


533/14/ZM/04 - Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu města Havířova v roce 2004 neziskovým mimosportovním a sportovním subjektům_______________ 

Zastupitelstvo města Havířova 

s c h v a l u j e

I. 
poskytnutí dotací z rozpočtu města Havířova  kapitoly „ostatní dotace 
a dary“ schválené v ZMH, usn.č.489/12/ZM/04, ze dne 29.3.2004, z rezervy:

a)  ze školské oblasti:

  3 000,- Kč  Mateřské škole Havířov-Podlesí Balzacova 2/1190, 
                     IČ: 619 88 685, na kulturně společenské akce spojené  
                     s výročím školy. 
                     Účel  použití: zhotovení pozvánek, fotogalerie 

20 000,- Kč  Základní  umělecké  škole  Bohuslava  Martinů,  Havířov –
                     Město, Na Schodech 1, IČ: 623 31 663, na projekt „Hudba –
                     zdroj porozumění - reprezentační  koncerty a vernisáž výstavy
                     výtvarných prací - Pitea Švédsko“ 
                     Účel použití: cestovné, doprava 

29 000,- Kč  Základní škole Havířov-Město Žákovská 1/1006 okres Karviná,
                     IČ 623 31 230,  na projekt  Celostátní přehlídka dětských
                     pěveckých sborů. 
                                                Účel použití: doprava, 70,- Kč/1 žáka jednorázový poplatek 
                                                za stravu, ubytování a korepetici  
b)  ze sportovní oblasti:

10.000,- Kč    Občanskému sdružení ZIP, IČ:  702 40 205 na projekt: 
                        „2. ročník extrémního etapového závodu“ 
                        Účel použití:  propagace, spoje, ceny 

II. 
částečné rozdělení již schválené dotace z kapitoly „ostatní dotace a dary“ 
ve školské oblasti v celkové výši 126.000,- Kč  určené na odměny vedoucím mimosportovních kroužků havířovských středních škol a učilišť  
a  ve sportovní  oblasti   v  celkové  výši  245.000,- Kč   určené na odměny vedoucím sportovních kroužků havířovských střed. škol a učilišť ve výši:

15.403,- Kč	Učilišti, Odbornému učilišti a Praktické škole, Havířov-Šumbark, Školní 2, příspěvková organizace, IČ: 136 44 297
účel použití : 7.957,- Kč  odměny vedoucím mimosportovních   
                                         kroužků  ze školské oblasti	 
                                             7.446,- Kč  odměny vedoucím sportovních  
                                                                 kroužků ze sportovní oblasti

III. 
dotaci  z rozpočtu odboru místního hospodářství na užití v rámci mimoškolní aktivity žáků ve výši :

2 500,- Kč    	Učilišti, Odbornému učilišti a Praktické škole, Havířov - Šumbark, Školní 2, příspěvková organizace, IČ: 136 44 297

IV. 
převedení částky ve výši 35.000,- Kč z kapitoly „ostatní dotace a dary“ z rezervy školské oblasti do výdajové části rozpočtu odboru školství a kultury  na realizaci  akce slavnostního rozloučení se žáky 9. tříd školního roku 2003/2004 u příležitosti ukončení povinné školní docházky dle důvodové zprávy.   

V.  
Rozšíření použití schválené dotace pro o.p.s. Cipísek o pronájem bazénu 
na ZŠ Hrubínova                             

a     n e s c h v a l u j e 

poskytnutí dotace z rezervy kulturní oblasti  Základní umělecké škole Leoše Janáčka, Vrchlického 1a, Havířov – Podlesí, IČ: 623 31 647,  ve výši 62 750,- Kč   na  projekt:   Pohádkový  příběh  o  princezně  Janě
Účel použití: nájem, spoje, cestovné, dohody o provedení práce,  služby - el, energie, teplo, kostýmy, obuv, barvy, laky, žonglérské kužely, ostatní rekvizity, jednodenní soustředění v ZUŠ
___________________________________________________________________________




534/14/ZM/04 - Projekty prevence kriminality města Havířova na rok 2004___________

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e     n a    v ě d o m í

- poskytnutí dotací z Ministerstva  vnitra  na projekty prevence kriminality   
   města Havířova na rok 2004 ve výši 354 000,- Kč, z toho:

1. Sociální služby města Havířova, IČ: 603 37 583, na projekt Bydlení na    
    půl cesty- materiálové vybavení                                        119 000,- Kč           
      
2. Městská policie, IČ: 297 488, na projekt Řetízek k bezpečí – materiál,    
     montáž                                         		    	       70 000,- Kč

3. Církevní středisko mládeže sv. Jana Boska, IČ: 488 06 030, na projekt   
    Mantinely proti zlu – sportovní vybavení                         103 000,- Kč

4. SP+D Kontakt, IČ: 681 49 271, na projekt Tolerance – ubytování, strava,   
    lektorné, mater. náklady, doprava, volnočas. aktivity           62 000,- Kč   

- vyjádření realizátorů o realizaci projektů při změněných dotačních   
  podmínkách
- zrušení realizace projektu „Bydlení na půl cesty“. Realizátor  Sociální 
  služby města Havířova dle důvodové zprávy
  
s c h v a l u j e 

uvolnění finančních prostředků z rezervy rozpočtu Magistrátu města Havířova jako podíl města na realizaci projektů prevence kriminality v roce 2004 v celkové výši 177 500,- Kč (částka bude převedena do výdajů odboru školství a kultury) z původně schválené částky 547 700, z toho:
      
1. Městská policie, IČ: 297 488, na projekt Řetízek k bezpečí – materiál,  
    montáž  30 000,- Kč

 2. Církevní středisko mládeže sv. Jana Boska, IČ:  488 06 030, na projekt   
    Mantinely proti zlu – sportovní vybavení, lavice, osvětlení 112 500,- Kč

 3. SP+D Kontakt, IČ 68 14 92 71, na projekt Tolerance – ubytování, strava,   
     lektorné, doprava, pronájem, volnočas. aktivity, telefon, poštovné,     
     kopírka                                                                                      35 000,- Kč

a    u k l á d á

zajistit čerpání dotace z Ministerstva vnitra a podílu města z rezervy rozpočtu Magistrátu města Havířova na realizaci projektů.
    Z: vedoucí EO, OŠK
                                                                                                              T: 31.12.2004  
___________________________________________________________________________
535/14/ZM/04 - Projekty protidrogové politiky města Havířova na rok 2004___________

Zastupitelstvo  města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

- poskytnutí dotací z Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky,   
   Ministerstva práce a sociál. věcí a Krajského úřadu Moravskoslezského   
   kraje na projekty protidrogové politiky města Havířova na rok 2004   
   v celkové výši 980 500,- Kč, z toho:

1. Sociálním  službám města Havířova, IČ: 603 37 583, na projekt Kontaktní    
    a poradenské centrum prevence závislostí v Havířově - na provoz 
    550 000,- Kč

2. Charitě Český Těšín, IČ: 603 37 842, na projekt Centrum prevence 
     pro mládež a rodiny ohrožené závislostmi všeho druhu – na provoz                                              
     430 500,- Kč

- vyjádření realizátorů o realizaci projektů při změněných dotačních   
   podmínkách

s c h v a l u j e  

uvolnění finančních prostředků ve výši 85 000,- Kč z rozpočtové rezervy 
na „Program protidrogové politiky“ a jejich převedení do výdajů odboru školství a kultury z nichž bude dle uzavřené dohody hrazeny výdaje 
na energii, vodu a teplo na projekt Centrum prevence pro mládež a rodiny ohrožené závislostmi všeho druhu (realizátorem projektu je Oblastní Charita Český Těšín, IČ 60 33 78 42)

a   u k l á d á

zajistit čerpání podílu města z rezervy rozpočtu Magistrátu města Havířova na realizaci projektů
                                                                                                                 Z: vedoucí EO, OŠK
                                                                                                                 T: 31. 12. 2004      
___________________________________________________________________________


536/14/ZM/04 - Vyhodnocení Koncepce kultury města Havířova za období 1992 – 2003 
                            a Koncepce kultury města Havířova do roku 2010___________________

Zastupitestvo města Havířova 

b e r e   n a   v ě d o m í   

vyhodnocení Koncepce kultury ve městě Havířově  za období  1992 - 2003


s c h v a l u j e  

Koncepci kultury města Havířova do roku 2010, včetně úkolů 
z ní vyplývajících dle důvodové zprávy a nahradit tím tak původně  schválenou Koncepci kultury ve městě v r. 1992
___________________________________________________________________________


537/14/ZM/04 – Interpelace členů ZMH _________________________________________

Zastupitelstvo města Havířova 

u k l á d á

Kontrolnímu výboru ZMH prošetřit způsob mimořádného přidělování obecních bytů, obecních bytů zvláštního určení a schvalování jejich výměn, 
od r. 2000
___________________________________________________________________________ 


538/14/ZM/04 - Technické služby Havířov a.s.____________________________________

Zastupitelstvo města Havířova 

b e r e    n a   v ě d o m í 

program valné hromady Technických služeb Havířov a.s.(dále jen                        
    „TSH a.s.“)  konané dne 29.6.2004
	podání oznámení podezření  ze spáchání trestného činu v souvislosti               

   s opakovanými neplatnými emisemi akcií TSH a.s.

p o ž a d u j e 

po představenstvu TSH a.s.  předání platných 7 771 ks kmenových akcií 
a    1 080 ks prioritních akcií v souladu se zápisem v Seznamu akcionářů společnosti ke dni 3.12.2003

u k l á d á 

zástupcům města na valné hromadě TSH a.s. hlasovat o jednotlivých    
    bodech programu shodně s návrhem představenstva společnosti TSH a.s.

	zaslat požadavek na vydání platných akcií společnosti TSH a.s. 

   dle usnesení ZMH
Z: vedoucí OPS
T: 29.6.2004
                          Ing. PODSTAVKA  hlasoval proti tomuto usnesení
___________________________________________________________________________ 


539/14/ZM/04 - Havířovská teplárenská společnost, a.s.____________________________

    Zastupitelstvo města Havířova

    b e r e   n a   v ě d o m í

    obsah důvodové zprávy 
     
                            u k l á d á
 
    RMH  hlasovat pro návrh představenstva HTS, a.s. na jednání jediného   
    akcionáře při výkonu působnosti valné hromady společnosti  Havířovská   
    teplárenská společnost, a.s. dne 29.6.2004
___________________________________________________________________________ 


540/14/ZM/04 - Nové pojmenování dvou ulic a prodloužení ulice U Stavu, lokalita Osinky v Havířově – Životicích___________________________________

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

v lokalitě Osinky v Havířově – Životicích, v souvislosti s výstavbou nových rodinných domků
	pojmenování dvou nových ulic: „K Přehradě“ a  „Podélná“

prodloužení ulice U Stavu,    
      dle přílohy s účinností od  1.7. 2004
___________________________________________________________________________


541/14/ZM/04 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 1473 k.ú. Havířov-město________

Zastupitelstvo města Havířova

n e s c h v a l u j e
  
záměr prodeje  části  pozemku  parc.č. 1473  k.ú. Havířov - město  o výměře cca 390m2, spol. PM COMPANY s.r.o., se sídlem  U Nádraží 1202/2, Havířov – Šumbark, IČ: 64609227, za účelem umístění předzahrádky.
___________________________________________________________________________



542/14/ZM/04 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 1535/3 k.ú. Šumbark___________

Zastupitelstvo města Havířova 

n e s c h v a l u j e 

záměr prodeje části pozemku parc.č. 1535/3 k.ú. Šumbark  o výměře cca 40 m2, p. Heleně El´kové, bytem Na Kremplách 506/16, Havířov – Šumbark,
za účelem vybudování parkovacích míst     
___________________________________________________________________________


543/14/ZM/04 - Záměr prodeje pozemků parc.č. 1197/229 a parc. č. 1225/41 k.ú. Prostřední Suchá______________________________________________

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e               

1. záměr prodeje části pozemku parc.č. 1197//87 , nově označeného dle GP   
    jako parc.č. 1197/229 o výměře 1 m2 k.ú. Prostřední Suchá p.Janě   
    Karaffové, bytem  Havířov-Podlesí, Točitá 1182/6, k již postavené garáži   
     za smluvní cenu 500,- Kč/m2, celkem za 500,- Kč 

2. záměr prodeje pozemku parc.č.  1225/41 o výměře 1 m2 k.ú. Prostřední   
    Suchá  p. Ludvíku Genšerovskému, bytem Havířov-Město, Slovanská 3   
    a p. Rozalii Genšerovské, bytem Havířov-Podlesí, Slunečná 10 k již 
    postavené garáži za smluvní cenu 500,- Kč/m2, celkem 500,- Kč 
___________________________________________________________________________


544/14/ZM/04 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 2267/1 k.ú. Prostřední Suchá_____

Zastupitelstvo  města  Havířova

s c h v a l u j e  

záměr prodeje části pozemku parc.č. 2267/1 o výměře cca 150 m2 k.ú. Prostřední Suchá p. Karin Ondrušíkové, bytem Havířov-Prostřední Suchá, Budovatelů 47/908 , IČ: 64064753,  k již stojící prodejně a k její přístavbě     
___________________________________________________________________________


545/14/ZM/04 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 2769 k.ú. Havířov-město________

Zastupitelstvo  města  Havířova

s c h v a l u j e  

záměr prodeje části pozemku parc.č. 2769 o výměře cca 180 m2 k.ú. 

Havířov-město p. Pavle Vavrečkové, bytem Havířov-Šumbark, V.K. Klicpery 9/299, IČ: 64591361, za účelem vybudování zastřešené terasy 
u provozovny 
__________________________________________________________________________


546/14/ZM/04 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 1059 k.ú. Havířov-město________

Zastupitelstvo  města  Havířova

s c h v a l u j e  

záměr prodeje části pozemku parc.č. 1059 o výměře cca 50 m2 k.ú. Havířov-město společnosti EKO-TECHNOLOGY, s.r.o, IČ: 259 11 201,  se sídlem Ostrava-Hrušov, Ke Kamenině 89/12 k části stavby předzahrádky a schodiště za cenu dle znaleckého posudku
___________________________________________________________________________


547/14/ZM/04 - Záměr prodeje částí pozemku parc.č. 1714/1 k.ú.Prostřední Suchá_____

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l  u j e
 
1. záměr prodeje části pozemku parc.č.1714/1  k.ú. Prostřední Suchá,
    o výměře cca 15m2, manž. Ing. Vladimíru a Dagmaře Ulrichovým,
    Říjnová 6/1329, Havířov – Prostřední Suchá, za účelem rozšíření    
     zahrady.

2. záměr prodeje části pozemku parc.č.1714/1  k.ú. Prostřední Suchá,
    o výměře cca 15m2, manž . Janě a Jiřímu Proškovým, Říjnová 8/1330,  
    Havířov – Prostřední Suchá, za účelem rozšíření zahrady.
___________________________________________________________________________


548/14/ZM/04 - Záměr prodeje pozemků parc.č. 3809, 3739/2 k.ú. Havířov – město
                           vyhlášením veřejné soutěže______________________________________  

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e 

1. záměr prodeje  pozemku parc.č.3809 o výměře 3 572 m2  k.ú. Havířov –     
    město formou vyhlášení veřejné soutěže 

2. záměr prodeje  pozemku parc.č.3739/2 o výměře 3 435 m2  k.ú. Havířov –  
    město formou vyhlášení veřejné  soutěže   
__________________________________________________________________________
549/14/ZM/04 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 1222/1 Prostřední Suchá________

Zastupitelstvo  města  Havířova

s c h v a l u j e 

záměr prodeje části pozemku parc.č. 1222/1 , dle GP označeného jako parc.
č. 1222/17 k.ú. Prostřední Suchá  výměře cca 13 m2 manž. Josefu a Dáši Koláčkovým, oba bytem Havířov-Město, Národní tř. 679/38 k již postavenému sociálnímu zařízení   
___________________________________________________________________________


550/14/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. 2476/31 o výměře 1 m2 k. ú. Šumbark
spoluvlastníkům: manž. Jaroslavu a Ireně Tkáčovým, oba  bytem Havířov - Město, Stavbařská 295/3 a p.Janě Sabelové, bytem Havířov - Město, Máchova 2/348,  k  již postavené garáži za smluvní cenu 500,- Kč/m2, celkem za 500,- Kč 

2. 
záměr prodeje pozemku parc.č. 2476/32 o výměře 1 m2 k. ú. Šumbark
spoluvlastníkům: manž. Rostislavu a Anně Benovým, oba bytem Havířov-Město, Dlouhá třída 475/27 a p.Radomíru Smieškovi, bytem Havířov - Šumbark, E. Destinové 1164/12, k již postavené garáži za smluvní cenu 500,- Kč/m2, celkem za 500,- Kč

3. 
záměr prodeje pozemku parc.č. 1408/117 o výměře 1 m2 k. ú. Šumbark
p.Jaroslavu Klečkovi, bytem Havířov - Šumbark, Anglická 768/7d, k již postavené garáži za smluvní cenu 500,- Kč/m2, celkem za 500,- Kč

4. 
záměr prodeje pozemku parc.č. 944/560 o výměře 2 m2 k. ú. Šumbark
p.Miroslavu Skládalovi, bytem Havířov - Šumbark, Mládí 14, k již postavené garáži za smluvní cenu 500,- Kč/m2, celkem za 1.000,- Kč

5. 
záměr prodeje pozemku 944/558 o výměře 7 m2 k. ú. Šumbark p. Arpádu
Grébeczovi, bytem Havířov - Šumbark, Mládí 1140/14, k již postavené garáži za smluvní cenu 500,- Kč/m2, celkem tedy za 3.500,- Kč


6. 
záměr prodeje pozemku 1920/5 o výměře 3 m2 k.ú. Šumbark
manž. Ing. Jaromíru a Šárce Prudkým oba bytem Havířov - Šumbark, Smrková 561/16, k již postavené garáži za smluvní cenu 500,--/m2, celkem 1.500,-- Kč.
___________________________________________________________________________


551/14/ZM/04 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 524/1 k.ú. Bludovice____________

Zastupitelstvo města Havířova 

n e s c h v a l  u j e 

záměr prodeje části pozemku parc.č. 524/1 k.ú. Bludovice  o výměře 
cca 156 m2, p. Jiřímu Zetkovi, bytem  Gagarinova 20, Havířov – Podlesí,
za účelem výsadby živého plotu, kterým by zamezil vstup do svého přízemního bytu    
___________________________________________________________________________


552/14/ZM/04 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 649 k.ú. Havířov-město_________

Zastupitelstvo města Havířova

n e s c h v a l u j e

navrhované usnesení v této věci
___________________________________________________________________________


553/14/ZM/04 - Záměr prodeje části pozemků parc.č. 1400/24, 1315/6 k.ú. Prostřední Suchá________________________________________________________

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e   

záměr prodeje části pozemků k.ú. Prostřední Suchá parc.č. 1400/24 o výměře cca 6 m2 a parc.č. 1315/6 o výměře cca 12 m2 společnosti Severomoravská energetika , a.s., se sídlem : Ostrava, Moravská Ostrava, 28.října 3123/152, IČ: 47675691, ke stavbě trafostanice v rámci stavby: „Havířov – Prostřední Suchá, DTS ul. Kpt. Jasioka“ , v rozsahu dle zaměření zkolaudované stavby, a to za cenu dle znaleckého posudku, navýšenou o cenu za jeho zpracování
___________________________________________________________________________



554/14/ZM/04 - Zrušení usnesení ZMH č. 818/27/ZM/01 ze dne 17.9. 2001 a záměr převodu části pozemku parc.č. 2220/1 k.ú. Havířov – město__________

Zastupitelstvo  města Havířova

r u š í   
 
usnesení  ZMH č. 818/27/ZM/01 ze dne 17.9.2001 

a    s c h v a l u j e

záměr převodu formou daru  části pozemku parc.č. 2220/1 o výměře 70 m2, dle geometrického plánu označený jako parc.č.2220/4,  k.ú. Havířov – město 
Moravskoslezskému kraji, se sídlem Ostrava, 28. října 117, IČ: 70890692,
zastavěné stavbou příjezdu na parkoviště.              
__________________________________________________________________________


555/14/ZM/04 - Záměr směny pozemku parc. č. 98/1 k.ú. Bludovice_________________

Zastupitelstvo  města  Havířova

r u š í 

usnesení ZMH č. 389/9/ZM/03 ze dne 15.12.2003 

n e s c h v a l u j e 

prodej pozemku parc.č. 98/1 o výměře 246 m2 k.ú. Bludovice p. Věře Matlochové, bytem Havířov-město, Dvořákova 9 za účelem vybudování cukrárny, kavárny a restaurace za smluvní cenu ve výši 800,- Kč/m2, celkem tedy za 196 800,- Kč 

s c h v a l u j e 

záměr směny pozemku parc.č. 98/1 o výměře 246 m2, k.ú. Bludovice, 
ve vlastnictví města Havířova -za části  pozemků parc.č. 98/2 a 98/3 k.ú. Bludovice o výměře cca 150 m2, včetně stavby  deseti  parkovacích míst, vybudovaných na části pozemku parc.č. 98/3,  na  náklady  vlastníka    
p. Věry Matlochové, bytem Havířov-Město, Dvořákova 9  s tím, že vybudovaná parkovací místa budou  převedena do majetku města  bezúplatně, v termínu do 31.12.2006, do doby splnění této podmínky bude  uzavřena  smlouva  o budoucí směnné  smlouvě a  v  případě nesplnění podmínky vybudování 10 parkovacích  míst na části pozemku parc.
č. 98/3  a  jejich  bezúplatného  převodu  v   uvedeném  termínu,   doplatí žadatelka  městu  rozdíl v hodnotě směňovaných  pozemků,  který  činí  cca  310  869,- Kč  a   bude upřesněn až na základě geometrického zaměření 
__________________________________________________________________________


556/14/ZM/04 - Záměr směny pozemků  města Havířova s OKD, a.s. členem koncernu KARBON INVEST, a.s.Ostrava_________________________________

Zastupitelstvo města  Havířova

s c h v a l u j e  

záměr  směny pozemků,   a to pozemky i se zpevněnou plochou  ve vlastnictví  OKD, a.s., člena koncernu KARBON INVEST, a.s. , Prokešovo nám. 6/2020, Ostrava-Moravská Ostrava, odměřené geometrickým plánem
parc.č. 1068/13 o výměře 2769 m2
parc.č. 1155/2 o výměře      59 m2
parc.č. 1156/9 o výměře  1692 m2
parc.č. 1156/10 o výměře  309 m2
parc.č. 2605/3 o výměře    171 m2
všechny v kat. území Prostřední Suchá o celkové výměře  5000 m2 v hodnotě dle znal. posudku ve výši 680 073,- Kč 
za pozemky ve vlastnictví statutárního města Havířova, a to 
parc.č. 93/3 o výměře 5544 m2
parc.č. (EN 2632/1) o výměře 20 m2
parc.č. (PK 2609) ,díl 1 o výměře 1167 m2
parc.č. (PK 2606), díl 2 o výměře 1820 m2
parc.č. (PK 355) o výměře 322 m2
parc.č. (PK 354) o výměře 1340 m2
všechny v kat. území Prostřední Suchá o celkové výměře 10213 m2 v hodnotě dle znaleckého posudku ve výši 681 855,- Kč s tím, že OKD,a.s., člen koncernu KARBON INVEST, a.s. uhradí statutárnímu městu Havířov rozdíl v hodnotě směňovaných pozemků ve výši 1 782,- Kč
__________________________________________________________________________


557/14/ZM/04 - Záměr směny pozemků města zastavěných garážemi ve vlastnictví SBD Havířov za pozemky pod komunikacemi v lokalitách Urban a Osinky a veřejnou zeleň na pozemku parc.č.  86 k.ú. Bludovice________________ 

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

záměr směny pozemků Stavebního bytového družstva Havířov, sídlem Hornosušská 2, Havířov- Prostřední Suchá, IČ: 00415227
a) I. lokalita Osinky:  parc.č. 2170/1, 2170/21, 2170/22, 2170/23, 2170/117    
    o celkové výměře 6449m2, k.ú. Bludovice zastavěných stavbami      
    komunikací a kalovou čerpací stanicí  v majetku města,  
b) II. lokalita Urban: část poz. parc.č.  1808/1 o výměře cca 1019 m2, k.ú.   
     Prostřední Suchá zastavěná komunikací,
c) III. lokalita část poz. parc.č. 86 k.ú. Bludovice  o výměře cca 600m2 
    (bez zpevněných ploch) celkem v písmenu a),b) a c) o výměře cca   
    8 068m2 s tím, že  nezaměřené plochy budou odděleny  geometrickými      
    plány na náklady SBD Havířov 

za pozemky  v majetku města Havířova :
a) pod řadovými garážemi poz.parc.č.  581/2, 581/3, 581/4, 581/5, 581/6,      
    581/7, 581/8, 581/9, 581/10, 581/11, 581/12, 581/13, 581/14, 581/15,   
    581/16, 581/17, 581/18, 581/19, 581/20, 581/21, 581/22, 581/23, 581/24, 581/25, 581/26, 581/27, 581/28, 581/29, 581/30, 581/31, 581/32, 581/33, 581/34, 581/35, 581/36, 581/37, 581/38, 581/39, 581/40, 581/41, 581/42, 581/43, 581/44, 581/45, 581/46, 581/47, 581/48, 581/49, 581/50, 581/51, 581/52, 581/53, 581/54, 581/55, 581/56, 581/57,  581/58, 581/59, 581/60,  581/61, 581/62, 581/63, 581/64, 581/65, 581/66, 581/67, 581/68, 581/69, 581/70, 581/71, 581/72, 581/73, 581/74, 581/75, 581/76, 581/77, 581/78, 581/79, 581/80, 581/81, 581/82, 581/83, 581/84, 581/85, 581/86, 581/87, 581/88, 581/89, 581/90, 581/91, 581/92, 581/93, 581/94, 581/95, 581/96, 581/97, 581/98, 581/99, 581/100, 581/101, 581/102, 581/117 v k.ú. Bludovice, o celkové výměře 2.014 m2, 
b)  pod halovými garážemi   poz. parc.č. 2500 o výměře 2627m2 a 2502/2  
     o výměře 140m2, k.ú. Havířov - město, 
tj. celkem v bodě a) a b)  o výměře  4.781m2 
___________________________________________________________________________


558/14/ZM/04 - Prodej pozemků k.ú. Šumbark zastavěných částí stavbami garáží  I.____

Zastupitelstvo  města Havířova

s c h v a l u j e   

1.
prodej 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. 
prodej 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. 
prodej 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.
prodej 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.
prodej 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.
prodej pozemku 2026/13 o výměře 1 m2 k.ú. Šumbark  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. 
prodej  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. 
prodej  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.
prodej  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 Koláčkovým, bytem Havířov-Šumbark, E. Destinové 1170/3a k již postavené garáži za smluvní cenu 500,- Kč/m2, celkem tedy za 500,- 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: 31. 10. 2004
__________________________________________________________________________


559/14/ZM/04 - Prodej pozemků na stavbu RD v Havířově-Životicích, lokalita Osinky__

Zastupitelstvo  města Havířova

r u š í  

usnesení ZMH č.140/5/ZM/03,  bod 14 ze dne 28.4.2003    
 

a     s c h v a l u j e 

1. prodej pozemku parc.č. 2170/43 o výměře 1 059 m2 k.ú. Bludovice   
    manž.Marku a Heleně Roupovým,  oba  bytem Havířov-  Město,   
    Moskevská 1110/1d za 480,- Kč/m2, celkem za kupní cenu 508 320,- Kč

2. prodej pozemku parc.č. 2170/36 o výměře 1367 m2 k.ú. Bludovice 
    p. Jaroslavu Harcovi, bytem Havířov-Podlesí, K. Světlé 1369/4,  
    za kupní cenu 479 840,- Kč
___________________________________________________________________________


560/14/ZM/04 - Prodej části pozemku parc.č. 1234/1 k.ú. Havířov-město______________    

Zastupitelstvo  města Havířova

s c h v a l u j e  

prodej části pozemku parc.č. 1234/1 k.ú. Havířov-město o výměře cca 90 m2 včetně obrubníků firmě Eva Filsáková – VINAMET,  IČ: 166 10 482,  se sídlem Havířov-Město, Dělnická 566/12  za účelem vybudování parkoviště za cenu dle znaleckého posudku, tj. za cenu 300,- Kč/m2 pozemku včetně obrubníků v ceně  7 290,- Kč + cena za zpracování znal.posudku ve výši 1000,- Kč
___________________________________________________________________________


561/14/ZM/04 - Prodej pozemku parc.č. 1376/7 k.ú. Šumbark______________________

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

prodej pozemku parc.č.1376/7 o výměře 81m2  k.ú.Šumbark, manž. Ing. Ivu
a Blance Mirkovým, Petřvaldská 510/55, Havířov - Šumbark, za účelem rozšíření zahrady, za cenu dle znaleckého posudku, zaokr. 253,-Kč/m2,  
při výměře  81 m2, činí 20. 500,-Kč, navýšeno o znalečné 1000,-Kč, 
tj. 21. 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: 31.10.2004
__________________________________________________________________________



562/14/ZM/04 - Prodej 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
  
prodej 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, za cenu dle platné vyhlášky tj. 300,-Kč/m2, celkem  za 7.500,-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: 31.10.2004
___________________________________________________________________________


563/14/ZM/04 - Prodeje pozemků k.ú. Šumbark zastavěných částí stavbami garáží II.__

Zastupitelstvo  města Havířova

s c h v a l u j e 

1. Prodej pozemku parc.č. 784 o výměře 23 m2 k.ú. Šumbark
    manž. Milanu a Haně Žáčkovým, oba bytem Havířov - Šumbark, 
    M. Pujmanové 1119/18 k  již postavené garáži za smluvní cenu 
    500,- Kč/m2, celkem za 11.500,-- Kč.

2. Prodej pozemku parc.č. 2411/6 o výměře 21 m2 k.ú. Šumbark
    Mgr. Ivaně Plačkové, bytem Havířov-Město, 17. listopadu 5/928 k již    
    postavené garáži za smluvní cenu 500,- Kč/m2, celkem za 10.500,- 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 MJPO
								T: 31.10. 2004 
___________________________________________________________________________


564/14/ZM/04 - Žádost o snížení kupní ceny za prodej pozemku pod stavbou garáže____

Zastupitelstvo města Havířova

r u š í   
 
usnesení ZMH č. 435/10/ZM/04 ze dne 26.1.2004 

s c h v a l u j e  

prodej pozemku parc.č. 1195/153 o výměře 29 m2 k.ú. Prostřední Suchá 
manž. Petru a Daně Tomisovým, bytem Havířov- Šumbark, Mládí 12,
k  již postavené garáži za cenu 500,- Kč/m2, celkem kupní cena 14 500,- 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: 31. 10. 2004
___________________________________________________________________________


565/14/ZM/04 - Směna pozemků s OKD, a.s., členem koncernu KARBON INVEST, a.s._
hlasováni

Zastupitelstvo  města Havířova

s c h v a l u j e   

směnu pozemků, a to pozemky ve vlastnictví  OKD, a.s., člena koncernu KARBON INVEST, a.s. , Prokešovo nám. 6/2020, Ostrava-Moravská Ostrava
kat.území Šumbark 
parc.č. 2360/1 -   ost.plocha,zeleň v zástavbě o výměře    136 m2
parc.č. 2360/2 -   zast.plocha, objekt bydlení o výměře       64 m2
parc.č. 2360/3 -   ost.plocha, ost.komunikace o výměře        2 m2
parc.č. 2362/1 -   ost.plocha, zeleň v zástavbě o výměře    385 m2
parc.č. 2362/2 -   ost.plocha, zeleň v zástavbě o výměře    173 m2
parc.č. 2362/3 -   ost.plocha, zeleň v zástavbě o výměře      85 m2
parc.č. 2362/4 -   ost.plocha, ost.komunikace o výměře     547 m2
parc.č. 2362/5 -   ost.plocha, zeleň v zástavbě o výměře      96 m2
parc.č. 2362/6 -   ost.plocha, ost.komunikace o výměře      119 m2
parc.č. 2362/7 -   ost.plocha, zeleň v zástavbě o výměře     140 m2
parc.č. 2362/8 -   ost.plocha, ost.komunikace o výměře         47 m2
parc.č. 2362/9 -   zast.plocha, objekt k bydlení o výměře        3 m2 
parc.č. 2362/10-  ost.plocha, zeleň v zástavbě o výměře        27 m2
parc.č. 2362/11 - zast.plocha, objekt k bydlení o výměře         1 m2 
parc.č. 2362/12 - ost.plocha, zeleň v zástavbě o výměře         14 m2
parc.č. 2362/13 - ost.plocha, ost.komunikace o výměře          34 m2
parc.č. 2364/1 -  ost.plocha, zeleň v zástavbě o výměře        230 m2
parc.č. 2364/3 -  ost.plocha, ost.komunikace o výměře           18 m2
parc.č. 2364/4 -  ost.plocha, ost.komunikace o výměře           14 m2
parc.č. 2364/6 -  ost.plocha, ost.komunikace o výměře           27 m2
parc.č. 2364/7 -  ost.plocha, zeleň v zástavbě o výměře        100 m2
parc.č. 2364/9 -  ost.plocha, zeleň v zástavbě o výměře          20 m2
parc.č. 2364/10 - ost.plocha, zeleň v zástavbě o výměře         46 m2
parc.č. 2364/11 - ost.plocha,zeleň v zástavbě o výměře        124 m2
parc.č. 2364/12 - ost.plocha, ost.komunikace o výměře        183 m2
parc.č. 2364/13- ost.plocha, ost.komunikace o výměře             2 m2
parc.č. 2364/14 - ost.plocha, zeleň v zástavbě o výměře         41 m2
parc.č. 2364/15 - ost.plocha, ost.komunikace o výměře          33 m2
parc.č. 2364/16 - ost.plocha, zeleň v zástavbě o výměře      170 m2
parc.č. 2364/17 - ost.plocha, ost.komunikace o výměře           7 m2
parc.č. 2364/18 - ost.plocha, zeleň v zástavbě o výměře        32 m2 
parc.č. 2364/21 - ost.plocha, zeleň v zástavbě o výměře          5 m2
parc.č. 2364/23 - ost.plocha, zeleň v zástavbě o výměře         11 m2
parc.č. 2364/24 - ost.plocha, ost.komunikace o výměře           19 m2
parc.č. 2364/25 - ost.plocha, ost.komunikace o výměře           24 m2
parc.č. 2364/26 - ost.plocha, zeleň v zástavbě o výměře            4 m2
parc.č. 2364/27 - ost.plocha, ost.komunikace o výměře           59 m2
parc.č. 2364/28 - ost.plocha, zeleň v zástavbě o výměře           77 m2
parc.č. 2364/29 -ost.plocha, ost.komunikace o výměře             26 m2
parc.č. 2105/652-ost.plocha, ost.komunikace o výměře              1 m2
kat. území Dolní Suchá
parc.č. 2758/1- ost.plocha, ost.komunikace o výměře             178 m2
kat. území Havířov-město (zahrada u MŠ ČSA)
parc.č. 308- ost,plocha, zeleň v zástavbě o výměře               2 841 m2 
kat. území Bludovice   (MŠ Balzacova)
parc.č. 274 - zastavěná plocha o výměře                               5 592 m2
cena dle znaleckého posudku  4 963 210,- Kč

za pozemky ve vlastnictví statutárního města Havířova, a to 
kat. území Prostřední Suchá
pozemek parc.č. 62/3 - orná půda o výměře             577 m2
pozemek parc.č. 905/2 - ost.plocha o výměře       1 602 m2
pozemek parc.č. 906/1 - ost.plocha o výměře          627 m2  
pozemek parc.č. 1049/2 - ost.plocha o výměře        654 m2
pozemek parc.č. 2473/2 -ost.plocha o výměře       1 588 m2 
pozemek parc.č. 2609- ost.plocha, komunikace    1 160 m2
pozemek parc.č. 2613 - ost.pl.komunikace               104 m2
pozemek parc.č. 2615/2- ost.plocha, komunikace     349 m2
pozemek parc.č. 2616/1-ost.plocha,komunikace    1 540 m2
pozemek parc.č. 2616/2-ost.plocha, komunikace   2 544 m2
pozemek parc.č. 2618/2- ost.plocha,komunikace   1 786 m2
pozemek parc.č. 2620 - ost.plocha,komunikace     1 389 m2
pozemek parc.č. 2618/3-ost.plocha,komunikace       705 m2
pozemek parc.č. 2619/1 -ost.plocha, komunikace  2 635 m2
pozemek parc.č. 2619/2- ost.plocha,komunikace      257 m2
pozemek parc.č. 2623 - ost.plocha, komunikace    1 060 m2
pozemek parc.č. 2621/1 - ost.plocha, komunikace  1 409 m2
pozemek parc.č. 2621/2- ost.plocha, komunikace   8 803 m2
pozemek parc.č. 2631 -ost.plocha, komunikace      3 021 m2   
pozemek parc.č. 2625 -ost.plocha, komunikace           12 m2
podíl ve výši 1/27
pozemek parc.č. 2627/2 o výměře                             250 m2
pozemek parc.č. 2627/3 o výměře                             106 m2
pozemek parc.č. (PK 2627) díl 1 o výměře                 40 m2
pozemek parc.č. (PK 2627) díl 2 o výměře            1 193 m2
pozemek parc.č. (PK 2627) díl 3 o výměře                41 m2
pozemek parc.č. (PK 2627) díl 4 o výměře            2 676 m2
pozemek parc.č. (PK 2633) díl 1 o výměře              352 m2
pozemek parc.č. (PK 2633) díl 2 o výměře                79 m2
pozemek parc.č. (PK 2633) díl 3 o výměře              309 m2

kat. území Dolní Suchá   
1/2 pozemku parc.č. 210  o výměře                          296 m2
pozemek parc.č. (PK 1120) o výměře                        36 m2
pozemek parc.č. (PK 1121) o výměře                      591 m2
pozemek parc.č. (PK 1122) o výměře                      153 m2
pozemek parc.č. 262 - ost.plocha o výměře               20 m2
pozemek parc.č. 264/1 -orná půda                           126 m2
pozemek parc.č. 264/2 - ost.plocha                         452 m2
pozemek parc.č. 265/3 - ost.plocha                         297 m2
pozemek parc.č. 272/1 - ost.plocha                          99 m2
pozemek parc.č.272/2- ost.plocha                          151 m2
pozemek parc.č. 294 - ost.plocha                           329 m2
pozemek parc.č. 484/2 -ost.plocha                         315 m2
pozemek parc.č. 626 - ost.plocha,komunikace       808 m2
pozemek parc.č. 824 – ost.vod.plocha                 2 918 m2 
pozemek parc.č. 1952/1- orná půda                   13 753 m2    
se stavbami a příslušenstvím , cena dle znaleckého posudku 6 267 420,- Kč, 
s tím, že OKD .a.s., člen koncernu KARBON INVEST , a.s. Ostrava  doplatí statutárnímu městu Havířov navrhovanou smluvní částku ve výši 
900 000,- Kč,

a      p o v ě ř u j e

náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku p. Martina Balšána podpisem směnné smlouvy
                                                                                 Z: vedoucí OMJP
                                                                                 T: 31.10. 2004
___________________________________________________________________________


566/14/ZM/04 - Výkup pozemku parc.č. 235/2 k.ú. Dolní Datyně_____________________

Zastupitelstvo  města  Havířova  

n e s c h v a l u j e    

výkup   pozemku  parc. č.  235/2  o výměře 449 m2,  k.ú. Dolní  Datyně,  včetně zhodnocení, ve  vlastnictví  Pavla Koštiála,  bytem  Dolní  Datyně, 
 J. Kotase 20/56 za kupní cenu  dohodou 450,-Kč/m2,  tj. za  449 m2 celkem  202.050,- Kč.   
__________________________________________________________________________



567/14/ZM/04 - Výkup pozemku parc.č. (PK 668/7) k.ú. Šumbark___________________

Zastupitelstvo   města  Havířova  

n e s c h v a l u j e        

výkup   pozemku  parc. č. (PK 668/7)  o výměře 1821 m2,  k.ú.  Šumbark, 
ve  vlastnictví  p. Jaromíra  Třísky,  bytem  Šenov,  Těšínská  977, za kupní cenu dohodou   250,-Kč/m2,  tj. za   1821 m2   celkem 455.250,- Kč  
s tím,  že  kupní cena  bude uhrazena  ve  dvou  splátkách, a to:
-  1.  splátka  při podpisu kupní  smlouvy, 
-  2.  splátka do 31. 3. 2005. 
___________________________________________________________________________


568/14/ZM/04 - Výkup pozemku parc.č. 2567/2, k.ú. Bludovice______________________

Zastupitelstvo   města  Havířova  

s c h v a l u j e      
   
výkup   pozemku  parc. č. 2567/2  o výměře 328 m2,  k.ú. Bludovice, 
ve  vlastnictví manž. Ing. Radky a Ing.Radslava Masných, bytem
ul. Přátelství 4, Havířov-Životice, za kupní cenu dohodou  270,-Kč/m2,  
tj. za   328 m2   celkem  88.560,-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  MJPO
                                                                                       T:  31. 10. 2004
___________________________________________________________________________


569/14/ZM/04 - Výkup pozemku parc.č.  1799/2, k.ú. Bludovice_____________________  

Zastupitelstvo  města  Havířova  

s c h v a l u j e         

výkup   pozemku   parc. č. 1799/2  o  výměře  111 m2,  k.ú. Bludovice
ve vlastnictví  Anděly  Ryškové,  bytem Polní 177, Šenov , za kupní cenu  dohodou  250,-Kč/m2,  tj  za 111 m2,  celkem  27.750,- 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  MJPO
                                                                                     T:  31. 10. 2004                        
___________________________________________________________________________
570/14/ZM/04 - Výkup části pozemku parc.č. 2008/44 k.ú. Šumbark__________________

Zastupitelstvo  města  Havířova

o d k l á d á

projednání materiálu 

a   u k l á d á

Radě města Havířova předložit katastrální mapu, ve které budou vyznačeny parcely, které jsou prodány,  u parcel, které jsou neprodány, bude určen majitel. Zároveň budou zakreslena pásma pro přeložku komunikace a plánovanou výstavbu z hlediska dlouhodobé koncepce města Havířova.

                                                                                  Z: vedoucí OMJP
                                                                                  T: 31.10.2004
___________________________________________________________________________


571/14/ZM/04 - Výkup pozemku parc. č. 2079/2 k.ú. Bludovice______________________

Zastupitelstvo  města  Havířova  

s c h v a l u j e          

výkup   pozemku   parc. č. 2097/2  o  výměře  10 m2,  k.ú. Bludovice,
ve spoluvlastnictví  Tadeáše  Bujoka, Hraniční 889, Havířov – Bludovice  
a Bronislava Bujoka, U Kasperčoka  640, Havířov- Bludovice, za kupní  cenu 300,- Kč/m2,   tj. za 10 m2  celkem  3000,-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  MJPO
                                                                                         T:  31. 10. 2004
___________________________________________________________________________


572/14/ZM/04 - Výkup pozemku parc. č. 2938/5 k.ú. Bludovice_____________________

Zastupitelstvo  města  Havířova  

s c h v a l u j  e         

výkup   pozemku   parc. č. 2938/5  o  výměře  130 m2,  k.ú. Bludovice,
ve vlastnictví  Jany  Dunčové,  bytem Štefánkova  32,  Český Těšín       
za kupní  cenu  300,- Kč/m2,   tj. za 130 m2  celkem  39.000,-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  MJPO
                                                                                                                   T:  31. 10. 2004
___________________________________________________________________________


573/14/ZM/04 - Výkupy pozemků k.ú. Šumbark, pro účely stavby:“Oprava MK Šumbarská“__________________________________________________

Zastupitelstvo  města  Havířova  

s c h v a l u j e         

pro účely  realizace  stavby „Oprava  místní  komunikace  ul. Šumbarská v Havířově“ 
výkup   pozemků   
a)  parc. č. 2360 o  výměře  550  m2, k.ú.  Dolní  Suchá
     vlastník:  Ivo  Černý,  bytem  Petřvaldská 527/93,  Havířov- Šumbark 
     kupní cena dohodou: 86 m2 za 300,-Kč/m2  a  464 m2  za 10,-Kč/m2,      
      tj.za 550 m2 celkem 30.440,- Kč.  
b) parc. č.  (PK 43)  o výměře  601 m2,  k.ú. Šumbark
    spoluvlastníci: Jan Kutlák,  bytem  Na  Nábřeží 654/79, Havířov- Město
                             Anna Kutláková, bytem  Na  Michalůvce  1283/6,    
                             Havířov- Prostř. Suchá         
     kupní  cena:  300,-Kč/m2,  tj.  za  601 m2  celkem  180.300,-Kč                         
c) parc. č. (PK 50) o  výměře  239 m2, k.ú. Šumbark
    vlastník: Vítězslav  Kozubek,  bytem Nám. T.G. Masaryka č. 809/5,      
                    Havířov-Šumbark 
    kupní  cena: 300,- Kč/m2, tj. za 239 m2  celkem  71.700,-Kč.
d) parc. č. (PK 47/2) o  výměře  72 m2  a  parc. č. 48/4  o  výměře 618 m2
    vlastník: Anděla  Flašarová,  Na  Drahách 774,  Zábřeh       
    kupní cena dohodou: 200,-Kč/m2,  tj.  za 690 m2  celkem  138.000,-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  MJPO
                                                                                                                   T:  31. 10. 2004
___________________________________________________________________________



574/14/ZM/04 - Přijetí daru stavby  parkovacích míst k.ú. Havířov-město_____________

Zastupitelstvo  města  Havířova

s c h v a l u j e 

přijetí  daru stavby parkovacích míst na části pozemků parc.č. 492 a 500 
k.ú. Havířov-město od p.Ing. Ivo Bartečka, bytem Havířov-Město, Hlavní třída 438/73 s tím, že stavba bude předána do majetku po zaměření a vydání kolaudačního rozhodnutí

a   p o v ě ř u j e 

náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku p. Martina Balšána podpisem  dohody o vypořádání investice do majetku města

                                                                                                Z: vedoucí OMJP
                                                                                                T: po kolaudaci
___________________________________________________________________________


575/14/ZM/04 - Rekonstrukce objektu – Hotelového domu na ul. Tesařské 1/321 v Havířově-Městě______________________________________________

Zastupitelstvo města Havířova 

b e r e  n a  v ě d o m í

informaci související s rekonstrukcí Hotelového domu na ul. Tesařské 1/321 v Havířově-Městě, dle důvodové zprávy

s c h v a l u j e 

realizaci rekonstrukce objektu – Hotelového domu na ul. Tesařské 1/321 v Havířově-Městě s využitím „Programu podpory výstavby nájemních bytů a technické infrastruktury“ v celém objektu
___________________________________________________________________________


576/14/ZM/04 - Převod nemovitostí – doplnění usnesení ZMH č. 297/7/ZMH/03 
                           ze dne 15.9.2003________________________________________________

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

doplnění usnesení ZMH č. 297/7/ZM/03 ze dne 15. 9. 2003:
„nebo záměr převodu nemovitostí – budovy č. p. 1504 na pozemku parc. 
č. 123 (pův. parc. č. 112/2) a pozemků parc. č. 123 (pův. parc. č. 112/2) zastavěná plocha o výměře 535 m2, parc. č. 127/2 (pův. parc. č. 114/6) 
o výměře 97 m2, parc. č. 127/1 (pův. parc. č. 114/5) o výměře 732 m2 a parc. č. 125 (pův. parc. č. 113/2) o výměře 20 m2 vše ostatní plocha v k. ú. Havířov – město, ve vlastnictví ČR –Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ: 69797111, do vlastnictví města s tím, že případné podmínky převodu budou předloženy ZMH ke schválení“
__________________________________________________________________________


577/14/ZM/04 - Nabídka na odprodej nemovitostí – penzion Mostař_________________ 

Zastupitelstvo města Havířova

n e s c h v a l u j e

záměr odkoupení nemovitostí, a to penzionu Mostař na pozemku parc. č. 500 a pozemek parc. č. 500 zastavěná plocha o výměře  364 m2  v k. ú. Lučina, od p. Evy Modlové, Střelniční 2432, Frýdek – Místek 
__________________________________________________________________________


578/14/ZM/04 - Zpráva o průběhu realizace projektu tvorby Komunitního plánu rozvoje   
                           sociálních  služeb ve městě Havířově – 2073/37/04____________________ 

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

předloženou zprávu o tvorbě Komunitního plánu rozvoje sociálních služeb ve městě Havířově

u k l á d á

zapracovat výstupy z tvorby KP rozvoje sociálních služeb ve městě Havířově do dokumentu Strategického plánu rozvoje města Havířova.

           T: do 31.12.2004
                                                                                              Z: Ing. Šeligová, předsedkyně     
                                                                                                   Řídícího výboru pro    
                                                                                                   koordinaci tvorby KP
___________________________________________________________________________


579/14/ZM/04 - Ukládání hlasovacích protokolů na internetové stránky města_________

Zastupitelstvo města Havířova 

s c h v a l u j e 

zveřejňování hlasovacích protokolů ze zasedání Zastupitelstva města Havířova na internetových stránkách města
___________________________________________________________________________

580/14/ZM/04 - Valná hromada společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace ,a.s.

Zastupitelstvo města Havířova 

b e r e   n a   v ě d o m í

termín konání valné hromady společnosti Severomoravské vodovody a   kanalizace Ostrava    a.s dne 30.6.2004 a navrhovaný program 

n e s c h v a l u j e

odprodej  akcií ve vlastnictví města společnosti SmVaK Ostrava,a.s. za cenu 932,18 Kč / 1 akcie v rámci povinné nabídky převzetí společnosti Waterfall Holding B.V.   

u k l á d á 

zástupcům města hlasovat shodně s návrhem představenstva společnosti 
___________________________________________________________________________


581/14/ZM/04 - Informativní zpráva z jednání valné hromady společnosti DEPOS Horní Suchá, a.s., konané dne 3. 6. 2004_________________________________

 Zastupitelstvo města Havířova

 b e r e  n a  v ě d o m í 

 informativní zprávu z jednání valné hromady společnosti DEPOS Horní  
 Suchá, a.s., konané dne 3. 6. 2004
___________________________________________________________________________


582/14/ZM/04 - Zpráva o postupu na tvorbě „Koncepce bydlení ve městě Havířově“____

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

informativní zprávu o postupu prací při tvorbě materiálu „Koncepce bydlení statutárního města Havířova“  v souladu se schválenou  osnovou a časovým harmonogramem tvorby tohoto materiálu  ke dni  21.6.2004
 ___________________________________________________________________________



583/14/ZM/04 - Termíny schůzí Rady města Havířova a Zastupitelstva města Havířova na II.pol. 2004_________________________________________________

Zastupitelstvo města Havířova					

b e r e    n a   v ě d o m í

termíny konání schůzí Rady města Havířova a zasedání Zastupitelstva města Havířova na II. pololetí  r. 2004 dle přiložené tabulky

u k l á d á

organizačnímu odboru, oddělení  kanceláře primátorky rozeslat schválené termíny schůzí RMH  a zasedání ZMH členům zastupitelstva města, předsedům komisí rady města, ředitelům příspěvkových organizací a vedoucím odborů  MmH
								Z: vedoucí ORG	
								T: 30.6.2004     
___________________________________________________________________________


584/14/ZM/04 - Informativní zpráva o  vývoji příjmů, výdajů, financování a  hospodářské  činnosti za období leden - květen 2004_________________

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e 

informativní zprávu o vývoji příjmů, výdajů, financování a hospodářské činnosti za období leden – květen 2004
___________________________________________________________________________


585/14/ZM/04 - Informativní zpráva o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města Havířova za období od 10.12. 2003 do 2.6. 2004_____________________

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í 

zápisy z jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Havířova 
za období od 10.12.2003 do 2. 6. 2004. 
___________________________________________________________________________



586/14/ZM/04 – 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
___________________________________________________________________________


587/14/ZM/04 – Informativní zpráva z jednání valné hromady Severomoravské     
                           energetiky, a.s.,   konané dne 17. 6. 2004___________________________

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e  n a  v ě d o m í 

informativní zprávu z jednání valné hromady Severomoravské energetiky, a.s., konané dne 17. 6. 2004.
___________________________________________________________________________


588/14/ZM/04 – Zařazení projektu „Výchovně terapeutický pobyt dětí s výchovnými problémy a trestnou činností“ do Programu prevence kriminality v Havířově v roce 2004__________________________________________

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

zařazení projektu „Výchovně terapeutický pobyt dětí s výchovnými problémy a trestnou činností“ do Programu prevence kriminality v Havířově v roce 2004 

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 ČR

       Z: vedoucí OŠK
T: červen 2004





- navýšit v rozpočtu města finanční prostředky na realizaci projektů prevence   
   kriminality o 70.000,- Kč jako podíl města
Z: vedoucí OŠK
T: září 2004
__________________________________________________________________________



589/14/ZM/04 – Závěrečné usnesení_____________________________________________

  Zastupitelstvo města Havířova

  b e r e   n a   v ě d o m í 

  závěrečné usnesení návrhové komise ze 14.zasedání Zastupitelstva města 
  Havířova, konaného dne 28. června 2004
___________________________________________________________________________










            PaedDr.Milada   H A L Í K O V Á                                Martin     B A L Š Á N
                       primátorka města                                                  náměstek primátora 	

