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U S N E S E N Í
z 5. zasedání Zastupitelstva města Havířova, 
                                          konaného dne 28.4.2003_____________

121/5/ZM/03 - Ověření zápisu z 4. zasedání Zastupitelstva města Havířova 
                        ze dne 24.2. 2003_________________________________________________

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e 

zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného          
dne 24.2.2003  
___________________________________________________________________________

122/5/ZM/03 – Schválení ověřovatelů zápisu______________________________________

Zastupitelstvo města Havířova 

s c h v a l u j e 

ověřovatele zápisu z 5. zasedání Zastupitelstva města Havířova    
konaného dne 28.4.2003: Antonín SÝKORA 
                                         Bc. Marek PLAWNY  
___________________________________________________________________________

123/5/ZM/03 – Schválení programu zasedání_____________________________________

 Zastupitelstvo města Havířova 

 s c h v a l u j e 

 program 5.zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 28.4.2003, 
                         doplněný a upravený dle připomínek členů ZMH   


124/5/ZM/03 – Volba návrhové komise__________________________________________

 Zastupitelstvo města Havířova  

 s c h v a l u j e   

 návrhovou komisi 5.zasedání Zastupitelstva města Havířova 
  ve složení: předseda komise: Ing.Petr PODSTAVKA 
                                                            členové: Ing. František JASIOK
                Ing. Antonín VOJTASÍK 
			                Ing.Petr SMRČEK   
 			                MUDr.Karel HERBOCZEK                                       
                                                   Ing.Jana PONDĚLÍČKOVÁ–pracovnice MmH
125/5/ZM/03 – Změna jednacího řádu pro 5.zasedání ZMH_________________________

                         Zastupitelstvo města Havířova 

		  s c h v a l u j e 

                         pro zasedání Zastupitelstvo města Havířova konaného dne 28.4.2003  změnu 
                         jednacího řádu :
                         a)  v článku 9, bod 4 věty první takto:  „Do rozpravy se členové   
                         zastupitelstva přihlašují v průběhu zasedání prostřednictvím elektronického
                         hlasovacího zařízení.“
                         b) v článku 11, bod 5 věty druhé takto: „Veřejné hlasování se provádí 
                         ve vymezené době prostřednictvím  elektronického hlasovacího zařízení, kdy  
                         člen zastupitelstva může hlasovat pro návrh nebo proti návrhu, nebo se lze 
                         hlasování zdržet. 

                         a   u k l á d á

                         Radě města Havířova

                         v případě používání elektronického hlasovacího zařízení pro zasedání 
                         Zastupitelstva města Havířova předložit návrh změny Jednacího řádu ZMH
                    
___________________________________________________________________________

126/5/ZM/03 – Informativní zpráva o činnosti vedení městě_________________________

                         Zastupitelstvo města Havířova

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

                         předloženou informativní zprávu o činnosti vedení města Havířova, doplněnou
                         o odpovědi na dotazy zastupitelů
                       
                        a   u k l á d á

                        Radě města Havířova

                        předložit na příštím zasedání Zastupitelstva města Havířova rozbor veřejné zakázky č.14/02/MH - „Komplexní údržba veřejné zeleně v okrsku 1 až 4 – nový výběr uchazeče“ od vyhlášení veřejné zakázky až po schůzi RMH, která rozhodovala o VZ č.14/02/MH (konečné pořadí)








127/5/ZM/03 – Informativní zpráva o kontrole plnění usnesení______________________
 
                         Zastupitelstvo města Havířova

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

                         předloženou informativní zprávu o kontrole plnění usnesení včetně                       
 připomínek a úprav některých termínů plnění usnesení
___________________________________________________________________________

128/5/ZM/03 – Návrh úprav rozpočtu I. na rok 2003 - rozpočtová opatření č. 1. - 9._____

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e  

	návrh úprav rozpočtu I. na rok 2003 – rozpočtová opatření č. 1. –  9.,

na základě schválených rozpočtových opatření tyto nové závazné ukazatele rozpočtu města Havířova:

I. Příjmy celkem (tř. 1 až 4)
z toho: tř.1 – daňové příjmy
            tř.2 – nedaňové příjmy
            tř.3 – kapitálové příjmy
            tř.4 – přijaté dotace
1 011 712,60 tis. Kč
640 405,00 tis. Kč
24 793,00 tis. Kč
8 779,00 tis. Kč
337 735,60 tis. Kč

II. Výdaje celkem (a, + b,)
a) výdaje organizačních jednotek MmH
z toho: odbor životního prostředí
            odbor školství a kultury
            odbor územního rozvoje
            stavební úřad
            odbor organizační
            odbor sociálních věcí
            odbor místního hospodářství
            odbor investiční výstavby
            odbor majetkoprávní
            městská policie
            odbor ekonomický
1 167 017,50 tis. Kč
1 002 698,50 tis. Kč
610,00 tis. Kč
46 584,00 tis. Kč
527,00 tis. Kč
50,00 tis. Kč
141 322,00 tis. Kč
260 623,00 tis. Kč
154 581,00 tis. Kč
282 339,50 tis. Kč
10 897,00 tis. Kč
48 486,00 tis. Kč
56 679,00 tis. Kč

b) příspěvky organizacím
z toho: MŠ  s právní subjektivitou
            ZŠ s právní subjektivitou
            Městské kulturní středisko
            Městská knihovna
            Sociální služby města Havířova
            Ústav sociální péče
            Správa sportovních a rekreačních zařízení
            Ostatní příspěvky a dary
164 319,00 tis. Kč
13 175,00 tis. Kč
46 553,00 tis. Kč
18 304,00 tis. Kč
14 460,00 tis. Kč
13 450,00 tis. Kč
7 575,00 tis. Kč
25 302,00 tis. Kč
25 500,00 tis. Kč

III. Financování celkem
z toho: dlouhodobé přijaté úvěry
            splátky jistin úvěrů a půjčky
            změna stavu rozpočtových účtů
+  155 304,90 tis. Kč
74 149,50 tis. Kč
38 338,00 tis. Kč
+  119 493,40 tis. Kč
__________________________________________________________________________


129/5/ZM/03 – Poskytnutí dotace na 6. INTERNATIONAL ABILYMPICS 2003 
                          v Nai Dillí_____________________________________________________

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

poskytnutí dotace Svazu tělesně postižených v ČR Základní organizace Havířov-Město (IČ: 65468317)  na 6. INTERNATIONAL ABILYMPICS 2003 v Nai Dillí  ve výši 66.300,- Kč    z kapitoly „ostatní dotace a dary“ rozpočtu města Havířova, a to z rezervy sociální komise ve výši 33.150,- Kč 
a z rezervy sportovní komise ve výši 33.150,- Kč

a   p o v ě ř u j e

náměstka primátorky pro sociální rozvoj PaedDr. Svatopluka Nováka podpisem dohody o poskytnutí dotace
___________________________________________________________________________


130/5/ZM/03 – Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu města Havířova v roce 2003 
                          neziskovým sportovním a mimosportovním subjektům a schválení části 
                          dotací před odstraněním vnitřní zadluženosti města__________________

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

rozdělení dotací sportovním a mimosportovním subjektům v celkové výši 
8 775 000,-- Kč, která byla schválena usnesením ZMH č.77/4/ZM/03 
dne 24.2. 2003 v rámci schválení rozpočtu města Havířova pro r. 2003. Dotace budou poskytnuty z kapitoly "ostatní dotace a dary" rozpočtu města Havířova  (viz příloha  1. – 6), a to před odstraněním vnitřní zadluženosti města
							
a      p o v ě ř u j e 

náměstka primátorky pro sociální rozvoj PaedDr. Svatopluka Nováka 
podpisem příslušných dohod o poskytnutí dotace

							Z: vedoucí OŠK
							T: 30.9.2003
___________________________________________________________________________

131/5/ZM/03 – Finanční dotace dětem s trvalým bydlištěm v Havířově________________

Zastupitelstvo města  Havířova  

s c h v a l u j e 

poskytnutí dotace na zdravotně-rehabilitační pobyty dětí v rámci projektů :
- ucelená rehabilitace dětí s vrozenými vadami pohybového systému s cílem 
   návratu do běžného života  pro organizaci Cipísek, obecně prospěšná  
   společnost (IČ:25855786) 		
- „Letní pozdrav z lesů, vod a strání“ pro Dětský domov Havířov 
   (IČ: 48004774)
- Rehabilitační a velikonoční pobyt „Cvilín“  pro HELP Klub, sdružení rodičů   
   a přátel dětí s postižením (IČ: 42864852)
- 10-ti denní rehabilitační pobyt dětí s onemocněním HCD a handicapované 
   děti pro Mateřskou školu Havířov-Město, Lipová 15 (IČ:65890701),
a  to v celkové výši 220 tis. Kč před odstraněním vnitřní zadluženosti města 

a  p o v ě ř u j e

náměstka primátorky pro sociální rozvoj PaedDr. Svatopluka Nováka podpisem dohody o poskytnutí dotace

a   s c h v a l u j e 

poskytnutí účelové dotace ve výši 90 tis.Kč pro organizaci Cipísek, obecně prospěšná společnost (IČ : 25855786) na úhradu nájmů a pronájmu bazénu  včetně příslušné rozpočtové úpravy
___________________________________________________________________________


132/5/ZM/03 – Poskytnutí dotace na provoz soukromým mateřským školám na rok 2003 
                          z rozpočtu odboru školství a kultury_______________________________

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

poskytnutí dotace na rok 2003 pro níže uvedené soukromé mateřské školy 
z rozpočtu odboru školství a kultury před odstraněním vnitřní zadluženosti města

1. Mateřská škola MATEŘINKA spol.s.r.o.,Okružní 13,Havířov-Šumbark	...... 200.000,- Kč
2. Sdružení pro činnost SMŠ K.Čapka ,K.Čapka 8,Havířov-Město		...... 140.000,- Kč
3. Mateřská škola Sadová,s.r.o.,Sadová 3,Havířov-Město		      
	...... 210.000,- Kč


a   p o v ě ř u j e

náměstka primátorky PaedDr. Svatopluka Nováka k podpisu dohody 
o poskytnutí dotace
								Z: vedoucí OŠK
								T: 20.5. 2003
___________________________________________________________________________


133/5/ZM/03 – Změna typu školních jídelen na výdejnu stravy u ZŠ Frýdecká, 
                         ZŠ K. Světlé, ZŠ V. Nezvala, ZŠ Selská ________________________ ____

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e  

změnu typu školní jídelny na výdejnu stravy u  4 školních kuchyní  k termínu  31.12.2003  při :
- Základní škole Havířov-Bludovice Frýdecká 37 okres Karviná, příspěvková 
   organizace
- Základní škole s polským jazykem vyučovacím Havířov-Bludovice Selské 
  14 okres Karviná, příspěvková organizace
- Základní škole Havířov- Podlesí K Světlé 1/1372 okres Karviná
- Základní škole Havířov – Město V.Nezvala  1/801 okres Karviná, 
   příspěvková organizace ( na ul. Lázeňské )

z ř i z u j e  

školní jídelnu na odloučeném pracovišti Základní školy Havířov-Bludovice Frýdecká 37 okres Karviná , a to k termínu 31.12.2003.Odloučeným pracovištěm je Mateřská škola na ul. Občanská 11/76 v Havířově-Dolní Datyně 

a     u k l á d á 

náměstkovi  primátorky pro sociální rozvoj PaedDr. Svatopluku Novákovi  podat žádost o změnu v síti škol MŠMT příslušnému orgánu státní správy k termínu 31.12.2003
								Z: vedoucí OŠK
								T:  30. 6. 2003
___________________________________________________________________________









134/5/ZM/03 – Záměr prodeje části pozemku nově označeného jako parc.č.3897/2 
                          k.ú. Havířov-město______________________________________________

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e  

záměr prodeje části pozemku parc.č. 3897/2 k.ú. Havířov-město (dle nového 
operátu) o výměře cca 380 m2 manž. Vladislavu  a Vandě Frycovým, oba 
bytem Havířov-Město, Atriová 2/1286, k již zřízené zahradě , a to za cenu 
162,- Kč/m2   
___________________________________________________________________________


135/5/ZM/03 – Záměr prodeje pozemků parc. č. 524/66 a 2049/9 v k.ú. Bludovice_______

Zastupitelstvo  města Havířova

s c h v a l u j e 
záměr prodeje pozemků parc.č.524/66  o výměře 325m2 a parc.č. 2049/9 o výměře 480m2 v k.ú.Bludovice, Ing. Marku Rojovskému, bytem Rodinná 32, Havířov - Bludovice, za účelem zřízení zahrady, za cenu dle znaleckého posudku, navýšenou o cenu za jeho zpracování
___________________________________________________________________________


136/5/ZM/03 – Záměr prodeje  části pozemku 202/1 v k.ú. Bludovice_________________

Zastupitelstvo  města Havířova    

s c h v a l u j e 

záměr prodeje části pozemku parc.č.202/1 o výměře cca 12m2( přesná 
výměra  bude stanovena dle geometrického zaměření) v k.ú.Bludovice,
pro : Stavební bytové družstvo Havířov, Hornosušská 2, Havířov- Prostřední Suchá, IČ: 00415227, za účelem:  stavby opěrné zídky,
za cenu dle znaleckého posudku navýšenou o cenu za jeho zpracování
___________________________________________________________________________


137/5/ZM/03 – Záměr převodu pozemků parc. č. 2470/1, 2470/2 a 2469/3 k.ú. Šumbark_

Zastupitelstvo  města  Havířova

n e s c h v a l u j e  

záměr bezúplatného převodu pozemků parc.č. 2470/1 o výměře 133 m2, parc.č. 2470/2 o výměře 260 m2 a parc.č. 2469/3 o výměře 14 005 m2 vše v k.ú. Šumbark Autosport klubu Formule  v  AČR,  IČ: 00 494 976
___________________________________________________________________________
138/5/ZM/03 – Žádost o převod rugbyového hřiště________________________________
 
Zastupitelstvo města Havířova

n e s c h v a l u j e  

záměr převodu stavby hřiště rugby a souvisejících staveb na pozemku parc. č. 1959/6 v k. ú. Havířov – město občanskému sdružení Rugby club Havířov, zastoupenému prezidentem p. Karlem Gamanem, sídlo: Astronautů 2, Havířov – Město, IČ: 66182697
___________________________________________________________________________


139/5/ZM/03 – Prodej pozemku parc. č. 1080/3 (nově označeného jako parc. č. 1205) 
                          k.ú. Havířov-město______________________________________________

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e       

prodej  pozemku parc.č. 1080/3  nově označeného jako pozemek parc.č. 1205 o výměře 125 m2, k.ú. Havířov-město  společnosti Rhenus Development, s.r.o, J. Švermy 458, Frýdek-Místek, IČ: 633 22 005  i s trvalými porosty za cenu 400,- Kč/m2, celkem tedy za 50 000,- Kč 

p o v ě ř u j e 

náměstka primátorky pana Martina  Balšána podpisem kupní smlouvy

                                                                                               Z: vedoucí MJP
                                                                                               T: 30.6. 2003
___________________________________________________________________________

140/5/ZM/03 – Prodej pozemků na stavbu RD a řadových RD v Havířově-Životicích, 
                          lokalita Osinky_________________________________________________

Zastupitelstvo města Havířova

I.
s c h v a l u j e     

1.
prodej pozemku parc.č. 2170/31 o výměře 1245 m2 k.ú. Bludovice
p. Lence Imlingové, bytem Havířov-Prostřední Suchá, Kpt. Jasioka 870/9
za kupní cenu ve výši 597 600,- Kč

2.
prodej pozemku parc .č. 2170/67 o výměře 1291 m2 k.ú. Bludovice
p. Marcele Moroncové, bytem Havířov-Město, Uzavřená 6/1010
za kupní cenu ve výši 619 680,- Kč
3.
prodej pozemku parc.č. 2170/66 o výměře 1262 m2 k.ú. Bludovice
p. Olze Korábikové, bytem Havířov-Město, Mánesova la
za kupní cenu ve výši 605 760,- Kč

4. 
prodej pozemku parc.č. 2170/65 o výměře 1256 m2 k.ú. Bludovice
p. Ing. Věře Pavlonkové, bytem Ostrava-Dubina, V. Košaře 14
za kupní cenu ve výši 602 880,- Kč

5.
prodej pozemků parc.č. 2170/61 o výměře 1252 m2 a pozemku parc.č. 2170/62 o výměře 1274 m2 v kat. území Bludovice
p. RNDr. Emilu Hladíkovi, bytem Havířov-Město, Radniční 8
za kupní cenu ve výši 1 212 480,- Kč

6.  
prodej pozemků  parc.č. 2170/68 o výměře 864 m2,  parc.č. 2170/69 o výměře 613 m2,  parc.č. 2170/70 o výměře 613 m2,  parc.č.2170/71 o výměře 603 m2,  parc.č, 2170/72 o výměře 597 m2 a  parc.č. 2170/73 o výměře 793 m2 vše v k.ú. Bludovice
Stavebnímu bytovému družstvu Havířov, se sídlem Havířov -Suchá, Hornosušská 2/104,IČ: 00415227
za celkovou kupní cenu ve výši 1 959 840,- Kč

7.
prodej pozemku parc.č. 2170/63 o výměře 1282 m2 k.ú. Bludovice
manž. Ing. Michalu  Weidlovi a Ludmile Weidlové, oba bytem Havířov-Podlesí, Kubelíkova 2
za celkovou kupní cenu 615 360,- Kč
 
8.
prodej pozemku parc.č. 2170/56 o výměře 1009 m2 k.ú. Bludovice
manž. Ing. Zbyšku  Šikulovi a Renátě Šikulové, oba bytem Havířov-Město,
Lašská 23/1155
za celkovou kupní cenu ve výši 484 320,- Kč

9. 
prodej pozemku  parc.č. 2170/54 o výměře 1078 m2 k.ú. Bludovice
panu Gejzovi Balážovi, bytem Havířov-Podlesí, Vrchlického 5
za celkovou kupní cenu 517 440,- Kč

10.
 prodej pozemku parc.č. 2170/55 o výměře 1042 m2 k.ú. Bludovice
manž. Ing. Feber Ervín a Ing. Feberová Eva, oba bytem Havířov –Podlesí, Balzacova 6
za celkovou kupní cenu 500 160,-Kč 

11.
prodej pozemku parc.č. 2170/53 o výměře 1094 m2 k.ú. Bludovice
paní ing. Vladimíře Matlochové, bytem Havířov-Podlesí, Gagarinova 27
za celkovou kupní cenu 525 120,- Kč 

12.
prodej pozemku  parc.č. 2170/51 o výměře 1097 m2 k.ú. Bludovice
panu Jiřímu Zdráhalovi a paní Holcové Jindřišce, oba bytem Havířov-Město, Husova 2
za celkovou kupní cenu 526 560,- Kč

13.
prodej pozemku parc.č. 2170/50 o výměře 1097 m2 k.ú. Bludovice
panu Ing. Vladimíru Bajglovi a paní Martě Ciežákové, oby bytem Karviná-Hranice, Slovenská 2883
za celkovou kupní cenu 526 560,- Kč 

14.
prodej pozemku  parc.č. 2170/43 o výměře 1059 m2 k.ú. Bludovice
manž. Janu Stankušovi a Marii Stankušové, oba bytem 
Rychvald u Karviné, Mírová 1602
za celkovou kupní cenu 508 320,- Kč

15.
prodej pozemku parc.č. 2170/44 o výměře 1094 m2 k.ú. Bludovice
manželům Ing. Miloslavu Muchovi a Mgr. Zdeňce Muchové, bytem Havířov-Město, Dlouhá třída 49
za celkovou kupní cenu ve výši 525 120,- Kč

16.
prodej pozemku parc.č. 2170/45 o výměře 1098 m2 k.ú. Bludovice
manželům MUDr. Karlu Herboczkovi a MUDr. Lence Herboczkové, bytem 
Havířov-Město, Karvinská 42
za celkovou kupní cenu ve výši 527 040,- Kč

17.
prodej pozemku parc.č.2170/46  výměře 1117 m2 k.ú. Bludovice
paní Janě Pressenové a panu Janu Stankušovi, oba bytem Ostrava-Poruba, Hlavní třída 561
za celkovou kupní cenu ve výši 536 160,- Kč 

18.
prodej pozemku  parc.č. 2170/47 o výměře 1088 m2 k.ú. Bludovice
panu Ing. Jiřímu Petrželovi, PhDr., bytem Havířov-Šumbark, 
M.Pujmanové 5/1130
za celkovou kupní cenu ve výši 522 240,- Kč

19.
prodej pozemku parc.č. 2170/48 o výměře 1068 m2 k.ú. Bludovice
manželům Igoru Veselému a Janě Veselé, oba bytem Havířov-Město, Svornosti 2
za celkovou kupní cenu ve výši 512 640,- Kč 
20.
prodej pozemku parc.č. 2170/49 o výměře 1050 m2 k.ú. Bludovice
manželům Tomáš Balla a Daniela Ballová, oba bytem Havířov-Podlesí, 
J. Gagarina 27
za celkovou kupní cenu ve výši 504 000,- Kč


II.

r u š í    

usnesení 93/4/ZM/03 v bodě II.  ve věci uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě 
o obstarání č. E/548/MJP/02, v článku III., bod 3., povinnost kolaudace RD do 01/2007

s c h v a l u j e 

text a uzavření  „Dohody o úhradě nákladů na vybudování technické infrastruktury v Havířově-Životicích, lokalita „Osinky“

a   p o v ě ř u j e 

primátorku města PaedDr Miladu Halíkovou podpisem dohody o úhradě nákladů a podpisem kupní smlouvy na prodej pozemků pro SBD Havířov

                                                                               Z: vedoucí MJP
                                                                               T: 30.6.2003
___________________________________________________________________________

141/5/ZM/03 – Prodej části pozemku parc. č. 186 k.ú. Šumbark_____________________

Zastupitelstvo  města Havířova

n e s c h v a l u j e   

prodej části pozemku parc.č. 186 o výměře cca 350 m2 k.ú. Šumbark
panu Milanu Porubovi, bytem Havířov-Prostřední Suchá, 
Středová 13b/1216,IČ: 106 08 702
za účelem  výstavby prodejní haly pro účely prezentace a prodeje automobilů
za cenu navrhovanou kupujícím, a to ve výši 50,- Kč/m2
___________________________________________________________________________

142/5/ZM/03 – Prodej části pozemku parc. č. 3000/1 k.ú. Bludovice__________________

Zastupitelstvo  města  Havířova

s c h v a l u j e  

prodej části pozemku parc.č. 3000/1 k.ú. Bludovice o výměře cca  250  m2
manželům Ševčík Libor a Ševčíková Jana, bytem Havířov-Podlesí, 
Hálkova 1643/42
za účelem  rozšíření  příjezdu a  úpravy  svahu a vybudování  oplocení  
za cenu dle znaleckého posudku tj.147,-  Kč/m2 + 1000,- Kč za jeho zpracování

a   p o v ě ř u j e 

náměstka primátorky pana Martina Balšána podpisem kupní smlouvy

                                                                                       Z: vedoucí MJP
                                                                                       T: 30. 9. 2003
___________________________________________________________________________

143/5/ZM/03 – Prodej pozemku parc. č. 1714/89 v k.ú. Prostřední Suchá______________

Zastupitelstvo  města Havířova

s c h v a l u j e 

prodej pozemku parc.č.1714/89, o výměře 241m2 v k.ú.Prostřední Suchá
manž. Stanislavu  a Jarmile Takáčovým,  oba bytem Říjnová 1334/16, Havířov - Prostřední Suchá, za účelem zřízení zahrady, za cenu dle znaleckého posudku, navýšenou o cenu za jeho zpracování, tj. 58 430,-Kč

a    p o v ě ř u  j e

náměstka primátorky pana Martina Balšána podpisem kupní smlouvy

                                                                                                  Z: vedoucí MJP
                                                                                                   T: 30.6.2003 
___________________________________________________________________________

144/5/ZM/03 – Prodej části pozemku parc. č. 1223/2 k.ú. Prostřední Suchá____________

Zastupitelstvo města  Havířova

s c h v a l u j e        

prodej části pozemku parc.č. 1223/2 k.ú. Prostřední Suchá o výměře 
cca 96 m2 manželům Koláček Josef a Koláčková Dáša, oba bytem Havířov-Město, Národní tř. 679/38 
k již zřízené odstavné ploše u budovy zámečnické dílny,
a to za cenu 200,- Kč/m2 + 500,- Kč za zprac. znaleckého posudku 

a   p o v ě ř u j e    

náměstka  primátorky pana Martina Balšána podpisem kupní smlouvy

                                                                                                  Z: vedoucí MJP
                                                                                                  T: 30.9.2003         
145/5/ZM/03 – Prodej pozemků pod garážemi v k.ú.Prostřední Suchá________________

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e 

prodej pozemků pod stavbami garáží v kat. území Prostřední Suchá

1)
parc.č.  2200/4  o výměře 20 m2
vlastníkům stavby: manž. Šubčík Vilém a Šubčíková Alžběta
                               bytem : Havířov-Město, Lípová 3
za cenu stanovenou dle znaleckého posudku ve výši celkem 9 000,- Kč
s tím, že úhrada kupní ceny bude provedena formou tří splátek do konce 
roku 2003

2)
parc.č. 2200/28 o výměře 21 m2
vlastníkům stavby : manž. Svoboda František  a Svobodová Vlasta  
                                bytem Havířov-Město, Karvinská 1189/16 
za cenu stanovenou dle znaleckého posudku ve výši cekem 9 450,- Kč

3)
parc.č. 2200/34 o výměře 21 m2
vlastníkům stavby: manž. Lípa Miloslav a Lípová Alena
                               bytem Havířov-Město, Lašská 7
za cenu stanovenou dle znaleckého posudku ve výši  9 450,- Kč

4)
parc.č. 2306/3  o výměře 18 m2
vlastníkům stavby: manž. Zajíc Oldřich  a Zajícová Dagmar
                                bytem Havířov- Město, ČSA  11/204  
za cenu stanovenou dle znaleckého posudku ve výši celkem  8 100,- Kč

5)
parc.č. 2306/11 o výměře 22 m2
vlastníkům stavby: manž.MUDr. Fiala Jan a  Fialová Naděžda
                              bytem Havířov-Podlesí, Mládežnická 7
za cenu stanovenou dle znaleckého posudku ve výši celkem 9 900,- Kč

6)
parc.č. 2306/37 o výměře 24 m2
vlastníkům stavby: manž. Šebák Antonín a Šebáková Jaroslava
                               bytem Havířov-Podlesí, Kosmonautů 1/1205
za cenu stanovenou dle znaleckého posudku ve výši celkem 10 800,- Kč   

7)
parc.č. 2298/3 o výměře 25 m2
vlastníku stavby: pan Jan Gawlas
                            bytem: Havířov-Prostřední Suchá, Hornická 30/655
za cenu stanovenou dle znaleckého posudku ve výši celkem 11 200,- Kč

8)
parc.č. 2298/5 o výměře 23 m2
vlastníku stavby: Boleslav Bystroň 
                            bytem: Havířov-Prostřední Suchá, Budovatelů 36
za cenu stanovenou dle znaleckého posudku ve výši celkem 10 300,- Kč

9)
parc.č. 1245/3 o výměře 23 m2
vlastníkům stavby: manž. Frinta Ctirad a Frintová Jana
                               bytem: Havířov-Prostřední Suchá, Kpt. Jasioka 25/718 
za cenu stanovenou dle znaleckého posudku ve výši celkem 10 350,- Kč

10)
parc.č. 1245/13 o výměře 23 m2
vlastníku stavby: pan Roman Moldrzyk
                            bytem: Havířov-Podlesí, Vrchlického 1481/12
za cenu stanovenou dle znaleckého posudku ve výši celkem 10 350,- Kč

11)
parc.č. 1325/9 o výměře 22 m2
vlastníkům stavby: manž. Halamíček Břetislav a Halamíčková Margita
                             bytem Havířov-Suchá, Na Pavlasůvce 26/637
za cenu stanovenou dle znaleckého posudku ve výši celkem 9 900,- Kč
s tím, že úhrada kupní ceny bude provedena formou tří splátek do konce 
roku 2003

12)
parc.č. 1325/12 o výměře 18 m2
vlastníkům stavby: manž. Škutek Jan a Škutková Jarmila 
                               bytem Havířov-Suchá, Nový Svět 94/465
za cenu stanovenou dle znaleckého posudku ve výši 8 100,- Kč

13)
parc.č. 1325/22 o výměře 22 m2
vlastníku stavby: p. Josef  Štěpán,
                            bytem Havířov-Město, Národní třída 62
za cenu stanovenou dle znaleckého posudku ve výši 9 900,- Kč 

14)
parc.č. 1325/11 o výměře 22 m2
vlastníku stavby: p.Jaromír Tyrlík,
                            bytem Havířov-Prostřední Suchá, Hornická 61/678
za cenu stanovenou dle znaleckého posudku ve výši 9 900,- Kč





a    p o v ě ř u j e 

náměstka primátorky pana Martina Balšána podpisem kupních smluv

                                                                                    Z: vedoucí MJP
                                                                                    T: 30.6.2003
___________________________________________________________________________


146/5/ZM/03 – Prodej části pozemku parc. č. 2150/165 (nově č. 2600/4) 
                          v k.ú. Havířov-město____________________________________________

Zastupitelstvo  města Havířova    

s c h v a l  u j e  

prodej  části  pozemku  parc.č.2150/165 v k.ú.Havířov - město 
označené dle geometr. plánu jako díl „a“ o výměře 18m2, nově označen jako parc.č. 2600/4, 
z důvodu zastavění pozemku stavbou pultové haly včetně oplocení 
Antonínu a Zuzaně Pollakovým, bytem Moskevská 24/1440, Havířov - Město 
za cenu dle znaleckého posudku navýšenou o cenu za jeho zpracování tj. 12.350,- Kč
 
a    p o v ě ř u j e

náměstka primátorky pana  Martina  Balšána podpisem kupní smlouvy
                                                                                                                                                                       
                                                                                                  Z: vedoucí MJP
                                                                                                  T: 30.6.2003
___________________________________________________________________________


147/5/ZM/03 – Prodej pozemku parc. č. 1402/8 v k.ú. Bludovice – změna usnesení______

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e     

změnu usnesení  ze dne 16.12.2002  č.u. 29/2/ZM/02, bod 1 ve věci  prodeje  
pozemku 1402/8 v k.ú.Bludovice v části  kupující , původní znění :  manželé  
Jitka a  Miroslav Křibalovi, oba bytem  Květná 3, Havířov - Bludovice,  
na nové znění : Miroslav Křibala a Ing. Dalibor Švrček, oba bytem Květná 3, Havířov - Bludovice

a   p o v ě  ř u j e

náměstka  primátorky pana Martina Balšána podpisem kupní smlouvy
___________________________________________________________________________

148/5/ZM/05 – Výkup pozemku parc. č. 2008/51 k.ú. Šumbark______________________

Zastupitelstvo města Havířova

n e s c h v a l u j e 

výkup pozemku parc.č. 2008/51, role o výměře 13 236 m2 k.ú. Šumbark
od paní Radmily Blaščokové, trvale bytem Havířov-Podlesí, Dlouhá 
třída 101b/1174 za navrhovanou cenu
a) 300,- Kč/m2, celkem tedy za 3 970 800,- Kč
b) 156,- Kč/m2, celkem tedy za 2 064 816,- Kč
___________________________________________________________________________


149/5/ZM/05 – Výkup části pozemku parc. č. 2294/1 k.ú. Bludovice__________________

Zastupitelstvo města Havířova 

s c h v a l u j e 

výkup části pozemku parc.č.2294/1 k.ú. Bludovice o výměře cca 32 m2, 
na kterém je umístěna kulturní památka – kříž
od vlastníka: paní Kristiny Radoňové, bytem Havířov-Životice, Padlých hrdinů 231/81a 
za cenu 350,- Kč/m2

a   p o v ě ř u j e     

náměstka primátorky pana Martina Balšána  podpisem kupní smlouvy 

                                                                                      Z: vedoucí MJP
                                                                                      T: 30.9.2003
___________________________________________________________________________


150/5/ZM/02 – Výkup pozemků k.ú. Šumbark parc. č. (EN 1806/2),(EN 1809),(EN 1810)

Zastupitelstvo  města Havířova    

s c h v a l u j e 

výkup   pozemků k.ú.  Šumbark  parc. č. (EN 1806/2) o  vým. 1089 m2,  
(EN 1809)  o  vým. 407 m2  a  parc. č. (EN 1810) o  vým  1 m2
v podílovém spoluvlastnictví:  pana Vladimíra Buchty,  bytem  Havířov-Šumbark,  Ladova  201/2 a  paní Věry Grmelové,  bytem  Havířov – Podlesí, Želivského  1346/7        
kupní cena :  dle  znaleckého  posudku   357.525,-  Kč   



a     p o v ě ř u j e            

náměstka  primátorky  Martina  Balšána  podpisem  kupní  smlouvy

                                                                                               Z:  vedoucí  MJP
                                                                                               T:  30. 6. 2003
___________________________________________________________________________


151/5/ZM/03 – Dořešení majetkoprávních vztahů k pozemkům MK Smrková_________

Zastupitelstvo města Havířova

I. n e s c h v a l u j e 

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

části pozemku parc.č. (EN 2194) k.ú. Šumbark ve výši podílu 1/7, 
      tj. 181 m2 části pozemku parc.č. 2163 k.ú. Šumbark  určené dle zaměření
od manželů Kutlák Jan a Kutláková Anna, oby bytem Havířov-Prostřední Suchá, Na Michalůvce 6/1283 a to za cenu dle vyhlášky tj. 300,- Kč/m2,
u pozemku parc.č. (EN 2194) bude kupní cena činit 54 300,- Kč, cena 
u pozemku parc.č. 2163 bude upřesněna až po GP
    
části pozemku parc.č. (EN 2194) k.ú. Šumbark ve výši podílu 1/28, 
      tj. 45 m2 od Ing. Martina Pácla, bytem Havířov-Podlesí, 
      Družstevnická 20/1130 a MUDr. Milady Páclové, bytem Havířov-
      Šumbark, Mládí 3/1104, a to za cenu dle vyhlášky tj. 300,- Kč, celkem 
       tedy za 13 500,- Kč
     
části pozemku parc.č. (EN 2194) k.ú. Šumbark ve výši podílu 1/28, 
      tj. 45 m2 od MUDr. Heleny Mrozovské, bytem Havířov-Šumbark, 
      Řadová 10/1075, a to za cenu dle platné vyhlášky tj. 300,- Kč/m2, celkem 
      tedy za 13 500,- Kč

části pozemku parc.č. (EN 2194) k.ú. Šumbark ve výši podílu 1/14, 
      tj. 91 m2 od manželů   ing. Prudký Jaromír a ing. Prudká Šárka, 
      oba bytem Havířov-Šumbark, Letní 7/483, a to za smluvní cenu ve výši 
      100,- Kč/m2, celkem tedy za 9 100,- Kč

části pozemku parc.č. (EN 2194) k.ú. Šumbark ve výši podílu 1/7, 
      tj. 181 m2 od paní Kocurové Štěpánky, bytem Havířov-Šumbark, 
      Smrková 4/133, a to za smluvní cenu ve výši 100,- Kč/m2, celkem tedy 
      za 18 100,- Kč


části pozemku parc.č. (EN 2194) k.ú. Šumbark ve výši podílu1/28, 
      tj. 45 m2 od pana Kocura Josefa, bytem Havířov-Šumbark, 
      Okružní 1/818, a to za smluvní cenu ve výši 100,- Kč/m2, celkem tedy 
      za 4 500,- Kč

části pozemku parc.č. (EN 2194) k.ú. Šumbark ve výši podílu 1/28, 
      tj. 45 m2 od manželů Bobrek Břetislav a Bobreková Pavla, oba bytem 
      Havířov-Šumbark, Smrková 7/343, a to za smluvní cenu 100,- Kč/m2, 
      celkem tedy za 4 500,- Kč

ch)   části pozemku parc.č. (EN 2194) k.ú. Šumbark ve výši podílu 3/28, 
        tj. 135 m2 od paní Daniely Haluškové, bytem Havířov-Šumbark, 
        Smrková 6/134, a to za smluvní cenu 100,- Kč/m2, celkem tedy 
        za 13 500,- Kč 

pozemku parc.č. 2166 k.ú. Šumbark o výměře 1407 m2 od paní
Pavlíny Tížkové, bytem Havířov-Šumbark, M. Pujmanové 13/1134 
za smluvní cenu ve výši 120,- Kč/m2, celkem tedy 168 840,- Kč
      
pozemku parc.č. 2171 k.ú. Šumbark o výměře 1370 m2 od spoluvlastníků
paní Jiřiny Křenové, E. Holuba 1/1394, Havířov-Podlesí
pana Josefa Janečka, bytem Ostrava l, Josefa Brabce 5/2879 s tím, že po zaměření bude část sloužící jako komunikace vykoupena za 300,- Kč/m2 a zbývající část dle znaleckého posudku.

a   u k l á d á

náměstkovi primátorky panu Martinu Balšánovi jednat o bezúplatném převodu výše uvedených pozemků


                         II. s c h v a l u j e 

  přijetí daru,
                          za předpokladu, že město provede rekonstrukci MK Smrková      

části pozemku parc.č. (EN 2194) k.ú. Šumbark ve výši podílu 1/7, 
      tj. 181 m2 od manželů Przybyla Stanislav a Przybylová Libuše, oba 
      bytem Havířov-Šumbark, Smrková 5/136
     
b)   části pozemku parc.č. (EN 2194) k.ú. Šumbark ve výši podílu 1/42, 
       tj. 30 m2 pozemku (PK 30) k.ú. Šumbark o výměře 432 m2 a pozemku   
       parc.č. 2206/7 k.ú. Šumbark o výměře 173 m2 od manželů Santarius 
       Gustav a Santariusová Kazimíra, oba bytem Havířov-Šumbark,
 Výletní 4/129

   c)   části pozemku parc.č. (EN 2194) k.ú. Šumbark ve výši podílu 1/42, 
         tj. 30 m2 od manželů Tyrlík Stanislav a Tyrlíková Marcela, oba bytem 
         Havířov-Šumbark, Školní 39/277

části pozemku parc.č.(EN 2194) k.ú. Šumbark ve výši podílu 1/28, 
      tj. 45 m2 od MUDr. Penčákové Dagmar, bytem Havířov-Šumbark, 
      Smrková 14/549

části pozemku parc.č. (EN 2194) k.ú. Šumbark ve výši podílu 1/42, 
      tj. 30 m2 od manželů Bedlovič Libor a Bedlovičová Renáta, oba bytem 
      Havířov-Šumbark, Letní 13/486

p o v ě ř u j e

náměstka primátorky pana Martina Balšána podpisem smluv o budoucích darovacích smlouvách 
                                                                                    Z. vedoucí MJP
                                                                                    T: 30.9.2003

___________________________________________________________________________


152/5/ZM/03 – Vypořádání pozemků v rámci „Výstavby spojovacího chodníku 
                          ul. Nad Tratí, ul. Prachatická Havířov-Suchá________________________

Zastupitelstvo   města  Havířova    

 s c h v a l u j e 

pro účely „Výstavby  spojovacího  chodníku  ul.  Nad  Tratí, ul. Prachatická Havířov-Suchá“   

výkup  pozemků  k.ú.  Dolní  Suchá,    
v rozsahu  dle  zaměření  dokončené  stavby  a  dle požadavků  vlastníků,   kterými  podmínili souhlas  s realizací  stavby         
a) část  parc. č. 2475  a  parc. č.  2473/2  o  celk.  výměře   cca  80  m2
    vlastník :  Jarka  Peterková, Nad  Tratí 24 Havířov- Dolní  Suchá,     
    - s tím,  že  v rámci   stavby  bude  upravena   stávající  niveleta  před  
    vstupní  bránou k nemovitostem  vlastníka       
b) část  parc. č.  2420,  o výměře  cca 75 m2
     spoluvlastníci: 
     Emil Wiglasz  a Renáta Wojnarová, oba bytem Prachatická 19, Havířov- 
     Dolní  Suchá    
     - s  tím, že v rámci stavby bude upravena niveleta vjezdu do  garáže do 
     původního stavu 
c)  část  parc. č.  2477/2   o výměře 70m2
     spoluvlastníci:  Martin  Fědor ,  bytem  Halkova 1,  Havířov – Podlesí
                             Michal  Fědor ,  bytem  Slezská  2,  Havířov- Město       
     - s tím, že pozemek, který je již užíván pěší veřejností, bude vykoupen 
      v celém rozsahu   
      Kupní  cena:  pozemky  budou   vykoupeny  za  cenu  dle   cenových  
      předpisů  platných v  době   výkupu


a   p o v ě ř u j e        

náměstka  primátorky  Martina  Balšána  podpisem   kupních  smluv    
                                                                                                                                
                                                                                                Z:  vedoucí  MJP
                                                                                                T:  31. 12.  2003
___________________________________________________________________________


153/5/ZM/03 – I.  Přístup a příjezd k ZO č. 6, k.ú. Havířov-město
                          II. Záměr prodeje poz. parc. č. 2451 (nově č. 4076) vč. objektu 
                          v k.ú. Havířov-město____________________________________________

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

z důvodu dořešení přístupu a příjezdu k ZO č.6, osadě č.3 
1) 
výkup pozemku parc.č. 2589, nově označen jako parc.č. 4306,  o nové výměře 396 m2 včetně vybudované zpevněné plochy  v k.ú. Havířov - město 
ve vlastnictví p. Nikoly Rybáře, bytem Selská 1313/71, Havířov - Město 
za smluvní cenu navrženou prodávajícím ve výši max.  400.000,-Kč

2) 
záměr  směny části pozemku parc.č. 2595, nově označen jako parc.č. 4317/2, o výměře 42m2 včetně zpevněné plochy  v k.ú. Havířov - město   
ve vlastnictví p. Nikoly Rybáře, bytem Selská 1313/71, Havířov - Město 
za pozemek parc.č. 2593/6, nově označen jako parc.č. 4316/2 o výměře 
426 m2 ve vlastnictví města Havířova,   

II. n e s c h v a l u j e

záměr prodeje pozemku parc.č. 2451, nově označ. jako parc.č. 4076, o nové výměře 568m2  včetně budovy v k.ú. Havířov - město, Českému svazu ochránců přírody  ZO 69/01, IČ: 48427047 za symbolickou cenu 1,-Kč 
s předkupním právem pro Město Havířov v případě zániku organizace 
                                                                                       
a    p o v ě ř u j e     

náměstka primátorky pana Martina Balšána podpisem kupní smlouvy 

                                                                                                  Z: vedoucí MJP
                                                                                                  T: 30.6.2003
___________________________________________________________________________





154/5/ZM/03 – Zrušení usnesení, nabídka na odkoupení stavby Kanalizačního 
                          sběrače „F“ Horní Suchá-Havířov_________________________________

Zastupitelstvo města Havířova

r u š í

usnesení Zastupitelstva města Havířova č. 1194/38/ZM/02 ze dne 7.10.2002 v plném znění

b e r e    n a     v ě d o m í

nabídku společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a.s. 
IČ: 45193665, ze dne 31. 3. 2003 a

u k l á d á    

náměstkovi primátorky p. Martinu Balšánovi:  
1. Jednat ještě se zástupci spol. SmVaK Ostrava a.s. o výši kupní ceny a 
    způsobu úhrady
2. Projednat na Ministerstvu zemědělství ČR podmínky udělení výjimky 
    z Pravidel ČR o přiznání státní finanční podpory za jakých by bylo možné 
    převést stavbu Kanalizačního sběrače „F“ na společnost SmVaK 
   Ostrava a.s.
3. Projednat s Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou, a.s. podmínky 
    udělení výjimky ze Smlouvy o zvýhodněném úvěru a možnosti převodu 
    stavby na společnost SmVaK Ostrava a.s. 
a tyto závěry jednání předložit na zasedání Zastupitelstva města Havířova v měsíci červnu 2003 k dalšímu rozhodnutí

             					      Z: náměstek primátorky
                                                                           T: ZMH 6/2003
___________________________________________________________________________


155/5/ZM/03 – Zrušení usn. ZMH č. 494/18/ZM/20 a přijetí daru 3 parkovacích míst___

Zastupitelstvo města Havířova
 
r u š í   

usnesení ZMH č. 494/18/ZM/20 ze dne 18.9. 2000  a

p ř i j í m á   

dar stavby tří parkovacích míst na pozemku v majetku města  parc.č. 339/1 
v k.ú. Havířov - město od pana Martina Palečka, U Tesly 1173/3, Havířov - Šumbark, IČ: 487 87 906
s tím, že stavba bude předána do majetku města po zaměření a vydání kolaudačního rozhodnutí
a    p o  v ě ř u j e

náměstka primátorky pana Martina Balšána podpisem darovací smlouvy
                                                                                                
                                                                                                 Z: vedoucí MJP
                                                                                                 T: 30.6. 2003
___________________________________________________________________________

156/5/ZM/03 – Odložení realizace bezúplatného převodu nemovitostí 
                          bývalé ZŠ Kollárova ____________________________________________

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e 

1. 
pozastavení usnesení ZMH č. 40/2/ZM/02 ze dne 16. 12. 2002 ve věci realizace bezúplatného převodu nemovitostí bývalé ZŠ Kollárova č.p. 1308 v Havířově – Podlesí, včetně pozemku parc. č. 116 v k. ú. Bludovice, Moravskoslezskému kraji

2.
projednání nových podmínek převodu tohoto objektu včetně pozemku par. 
č. 116 v k. ú. Bludovice pro potřeby Střední průmyslové školy stavební

                                                                                                      Z: NER
                                                                                                      T: 23. 6. 2003
___________________________________________________________________________

157/5/ZM/03 – I. Svěření majetku města do správy nově vzniklým školským 
                              přísp.organizacím
                         II. Svěření majetku města do správy již existujícím školským 
                              přísp.organizacím_____________________________________________

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e
   
svěření  
I.
a)
dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku města v ceně pořízení, viz níže,majetku v operativní evidenci a materiálových zásob, které dřívější organizační složky obhospodařovaly a vykázaly v řádné roční inventarizaci k 31. 12. 2002, do správy nově vzniklým příspěvkovým organizacím 
(základním školám, dále  jen  ZŠ):
- ZŠ Zelená,                   IČ: 75027569                               Kč:        447 826,80
        sídlo: Havířov-Životice, Zelená 2
- ZŠ Selská s polským jaz. vyuč., IČ: 75027577                Kč:     1 747 066,86
        sídlo:  Havířov-Bludovice, Selská 14
b)
vybavení počítačových učeben užívané k 31. 12. 2002  ZŠ Zelená a ZŠ Selská 
( k 31. 12. 2002 vykázané v inventarizaci org. jednotky - odbor školství
a kultury):
- ZŠ Zelená                         IČ: 75027569                               Kč        23 651,40
        sídlo: Havířov-Životice, Zelená 2
- ZŠ Selská                         IČ: 75027577                                Kč       49 403,90
        sídlo:  Havířov-Bludovice, Selská 14 
(vždy včetně majetku podléhajícího pouze operativní evidenci) 
k jejich vlastnímu hospodářskému využití dle § 27, odst. 2, písm. e, zákona 
č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

II.
a)
dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku města v ceně pořízení, 
viz níže, majetku v operativní evidenci a materiálových zásob, které 
obhospodařovaly a vykázaly v řádné roční inventarizaci k 31. 12. 2002 
organizační složky, které se staly k 1. 1. 2003 součástí již existujících 
školských příspěvkových organizací (včetně příspěvkových organizací
vzniklých ke dni l. l. 2003):
- ZŠ  Marušky Kudeříkové, IČ: 62 33 12 48                                
       sídlo: Ha-Město, M. Kudeříkové 14                                Kč      330 552,--
       (majetek města vykázaný k 31. 12. 2002  MŠ Jar. Seiferta)
- ZŠ  Na Nábřeží, IČ: 48 80 52 71
       sídlo: Ha-Město, Na Nábřeží 5                                        Kč      408 746,97
       (majetek města vykázaný k 31. 12. 2002 MŠ Na Nábřeří)
- ZŠ  Frýdecká, IČ: 48 80 52 89  
       sídlo: Ha-Bludovice, Frýdecká 37                                   Kč      322 365,30
       (majetek města vykázaný k 31. 12. 2002 MŠ Frýdecká)
- MŠ Moravská, IČ: 61 98 85 88             
       sídlo: Ha-Šumbark, Moravská 14                                    Kč      137 082,60
       (majetek města vykázaný k 31. 12. 2002 MŠ U Školy)
- ZŠ  Zelená, IČ 75 02 75 69
       sídlo: Ha-Životice, Zelená 2                                            Kč      417 338,30
       (majetek města vykázaný k 31. 12. 2002 MŠ U Křížů)
- ZŠ  Selská s polským jaz. vyučovacím, IČ: 75 02 75 77
       sídlo Ha-Bludovice, Selská 14                                        Kč       212 066,10
       (majetek města vykázaný k 31. 12. 2002 MŠ Selská
       s polským jaz. vyučovacím)                                                
       a                                                                                       Kč       124 497,60        
       (majetek města vykázaný k 31. 12. 2002 MŠ Čelakovského
        s polským jaz. vyučovacím) 
k jejich vlastmímu hospodářskému využití dle § 27, odst. 2, písm. e, zákona 
č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.
                        
b)
 přenosné zahradní chatky v ceně  pořízení                              Kč         38 750,-               
     -  ZŠ Frýdecká: IČ: 48 80 52 89                                                 
     sídlo: Havířov-Bludovice, Frýdecká 37
     (vykázáno v inventarizaci k 31. 12. 2002 odborem školství a kultury), 
k jejímu vlastnímu hospodářskému využití dle § 27, odst. 2, písm. e, zákona 
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

p o v ě ř u j e 

náměstka primátorky PaedDr. Svatopluka Nováka podpisem oznámení 
o svěření majetku
                                                                                                Z: vedoucí OŠK
                                                                                                T: 31. 5. 2003
________________________________________________________________


158/5/ZM/03 – Výsledky soutěží na prodeje pozemků  _____________________________

Zastupitelstvo  města  Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í      

a) že na  veřejnou soutěž  č. 4/MJP/2003 – prodej pozemku parc.č. 2462/3 , 
     včetně zpevněné plochy, o výměře 1524 m2 k.ú. Šumbark  nepřišla žádná  
     nabídka

nabídky do veřejných soutěží:

b) veřejná soutěž č. 5/MJP/20023 – prodej části pozemku parc.č. 2150/1 
    (nově parc.č. 2600/1) k.ú. Havířov-město, za účelem dostavby řadových 
    garáží:
    1. T l invest s.r.o., Horní Těrlicko, Hornická 686, IČ: 25820818 
    2. pracovní sdružení 7 žadatelů o výstavbu garáží 

c) veřejná  soutěže č. 6/MJP/2003 – prodej části pozemků parc.č. 2168/1 
    a 2167 (nově parc.č. 2752/1 a 2751) k.ú. Havířov-město :
    1. MUDr. Bedřich Wasserburger, Dělnická 24, Havířov-Město, 
        IČ: 709 08583 

a   s c h v a l u j  e      

uzavření kupních smluv na 
a) prodej části pozemku parc.č.2150/1 (nově  parc.č. 2600/1) k.ú. Havířov-
    město o výměře cca 190 m2  se  společností T l invest s.r.o, Horní Těrlicko, 
    Hornická 686, IČ. 25820818 za cenu 1250,- Kč/m2, za účelem dostavby 
    řadových garáží  za  podmínek  uvedených ve vyhlášené soutěži        
        
b) prodej  části  pozemků  parc.č. 2168/1 a 2167  (nově parc.č. 2752/1 a 2751) 
    k.ú. Havířov-město o výměře cca 2 000 m2 s 
    MUDr. Bedřichem Wasserburgerem, Havířov-Město, Dělnická 24
    za cenu 400,- Kč/m2, za účelem výstavby nestátního zdravotnického 
    zařízení a za  podmínek uvedených  ve vyhlášené soutěži


a    p o v ě ř u j e

náměstka primátorky Martina Balšána podpisem smluv o budoucích kupních smlouvách v souladu s podmínkami soutěže
                                                                                      Z: vedoucí MJP
                                                                                                  T: 31. 5. 2003
___________________________________________________________________________


159/5/ZM/03 – Návrh objemu dotace k zajištění ostatní dopravní obslužnosti linkami 
                          příměstské dopravy na území města Havířova v r. 2003 a její rozdělení 
                          jednotlivým dopravcům__________________________________________
  
Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e  

rozdělení dotace v celkovém objemu 3 845 560 Kč  k zajištění ostatní dopravní obslužnosti linkami příměstské dopravy na území města Havířova  
v r. 2003 jednotlivým dopravcům takto: 
ČSAD Karviná a.s.	    			144 000 Kč
ČSAD Havířov a.s.             	         	         3 480 560 Kč
ČSAD Frýdek Místek a.s.	 		  76 000 Kč
BUS Slezsko a.s.				145 000 Kč
___________________________________________________________________________


160/5/ZM/03 – Vyhodnocení smlouvy o zajištění ostatní dopravní obslužnosti městskou            
                          hromadnou dopravou v r. 2002 provozovanou dopravcem ČSAD 
                          Havířov a.s. a  návrh použití nedočerpané částky již poskytnuté na krytí 
                          provozní ztráty dopravce  ČSAD Havířov a.s. v r. 2002 ke krytí provozní 
                          ztráty v r. 2003_________________________________________________

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e  n a  v ě d o m í

výsledek hospodaření dopravce ČSAD Havířov a.s. v systému městské hromadné dopravy ČSAD Havířov v r. 2002

s c h v a l u j e  

použití  nedočerpané částky  již poskytnuté  na krytí provozní ztráty dopravce ČSAD Havířov a.s.  v r. 2002 ve výši 1 057 233 Kč  ke krytí provozní ztráty v r. 2003.
Celková výše dotace ke krytí provozní ztráty dopravce ČSAD Havířov a.s. v systému městské hromadné dopravy pro r. 2003 zůstává dle schváleného rozpočtu v celkové výši 33 000 000 Kč, přičemž 
- částka ve výši 1 057 233 Kč bude započtena  jako již vyplacená  dotace ke krytí provozní (účetní ztráty) pro dopravce ČSAD Havířov a.s. pro r. 2003
- zbývající částka  ve výši 31 942 767 Kč bude hrazena z rozpočtu města Havířova pro r. 2003
___________________________________________________________________________


161/5/ZM/03 – Tvorba koncepce cyklistické dopravy města Havířova – průběžné plnění, 
                          stanovení dalších postupných cílů pro rok 2003 – Pořízení Strategického 
                          plánu rozvoje cyklistické dopravy_________________________________

Zastupitelstvo města Havířova  

s c h v a l u j e 

1. 
pořízení STRATEGICKÉHO PLÁNU ROZVOJE CYKLISTICKÉ 
DOPRAVY MĚSTA HAVÍŘOVA a to v návaznosti na NÁRODNÍ STRATEGII ROZVOJE CYKLISTICKÉ DOPRAVY (návrh, únor 2002–Ministerstvo dopravy a spojů ČR, Centrum dopravního výzkumu) s tím, že po zpracování návrhu strategického plánu a jeho projednání dle důvodové zprávy bude tento předložen Zastupitelstvu města Havířova ke schválení s cílem zabezpečení realizací jeho konkrétních opatření (projektů) v navržených etapách a dle finančních možností města v jednotlivých letech s využitím všech možností státních dotací

2. 
úpravu Strategického plánu ekonomického rozvoje města Havířova a to rozšířením problémového okruhu DOPRAVA A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA o nový záměr – Tvorba koncepce cyklistické dopravy města Havířova s vymezením cíle – Zpracovat Strategický plán rozvoje cyklistické dopravy města Havířova 

u k l á d á 

1. 
Radě města Havířova jmenování pracovní skupiny pro strategický rozvoj cyklistické dopravy města Havířova, jejímž úkolem bude zajistit zpracování strategického plánu rozvoje cyklistické dopravy v rozsahu dle důvodové zprávy s tím, že tento není v této fázi ve svém obsahu uzavřený

2. 
Radě města Havířova zabezpečit prostřednictvím odborných útvarů MmH projednání návrhu Strategického plánu rozvoje cyklistické dopravy města Havířova dle důvodové zprávy a po případných úpravách vzešlých z projednání předložit Zastupitelstvu města Havířova ke schválení s tím, že tento dokument bude tvořit závaznou koncepci cyklistické dopravy ve městě Havířově
___________________________________________________________________________



162/5/ZM/03 – Schválení pořízení změny územního plánu zóny Havířov – Životice, 
                          lokalita Za Merkurem  – Doplnění změny č.2 ÚPnZ__________________

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

pořízení změny územního plánu zóny Havířov - Životice, lokalita Za
Merkurem na pozemku parc.č. 2620/5 k.ú.Bludovice v rozsahu dle důvodové zprávy
__________________________________________________________________________

163/5/ZM/03 – Schválení zadání změny č. 9 územního plánu města Havířova__________

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

zadání změny č.9 územního plánu města Havířova v souladu s ustanovením  
§ 13 a § 20 odst.7 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění

b e r e   n a  v ě d o m í

způsob vyhodnocení stanovisek a podnětů podaných při projednání návrhu zadání změny č.9 územního plánu města Havířova
__________________________________________________________________________

164/5/ZM/03 – Změna územního plánu města Havířova – schválení pořízení změn 
                          malého rozsahu – doplnění rozsahu pořízení  změny č.10 ÚPnMH______

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e 

1. pořízení změny územního plánu města Havířova v souladu s ustanovením 
      § 17  a § 31 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
      (stavební zákon), v platném znění -  ve věci doplnění vymezení veřejně 
      prospěšných staveb a s tím souvisejících inž. sítí vyplývajících z rozsahu 
      řešení návrhu regulačního plánu „Sorela“ 

2. pořízení změny územního plánu města Havířova v souladu s ustanovením 
    § 17  a § 31 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
    (stavební zákon), v platném znění -  v lokalitách:  10, 11, 13 a  14  
    v rozsahu dle důvodové zprávy 

n e s c h v a l u j e 

pořízení změny územního plánu města Havířova v souladu s ustanovením       § 17 a § 31 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění – v lokalitě: 12  v rozsahu dle důvodové zprávy

a   u k l á d á	

1. odboru územního rozvoje zahrnout doplnění  vymezení veřejně 
    prospěšných staveb a s tím souvisejících inž. sítí vyplývajících z rozsahu 
    řešení návrhu regulačního plánu „Sorela“ do pořízení změny č. 10 
    územního plánu města Havířova. 

2. odboru územního rozvoje zahrnout pořízení změn územního plánu města    
    Havířova  malého rozsahu v lokalitách č. 10, 11, 13 a 14 do pořízení změny 
    č. 10 územního plánu města Havířova. 
__________________________________________________________________________
                    
165/5/ZM/03 – Žádost AUTOSPORTKLUBU FORMULE Havířov o podíl na úhradě 
                          nákladů spojených s výstavbou vodovodu - lokalita „U Závor“ - Havířov 
                          – Šumbark_____________________________________________________
	
Zastupitelstvo města Havířova

n e p ř i j a l o

v tomto bodě navrhované usnesení
___________________________________________________________________________

166/5/ZM/03 – Zadání  zpracování  projektové dokumentace na Rekonstrukci 
                          kina Radost____________________________________________________

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

zadání zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci kina Radost v Havířově - Městě, dle zpracované studie Ing.arch.Miroslava Adamčíka - variantní řešení - pro 1.P.P. alternativa A (s tím, že prostor bude využit pro Městskou knihovnu Havířov, hudební oddělení),  pro 1.N.P.,2.N.P. a 3. N.P. alternativa B      

u k l á d á 

-   vedoucímu  OIV  předložit podmínky  výběrového  řízení  na  zpracovatele projektové dokumentace na Rekonstrukci kina Radost                                                                                       
Z: vedoucí OIV
T: květen 2003 

	vedoucí MJP předložit na příštím zasedání Zastupitelstvo města Havířova stav majetkoprávních vztahů týkajících se kina Radost

Z:vedoucí MJP
T: 23.6.2003
167/5/ZM/03 – HC Havířov Panthers,a.s. – ukončení působení v extralize ledního hokeje

Zastupitelstvo města Havířova 

n e s c h v a l u j e

nákup 52 ks akcí na majitele HC Havířov Panthers, a.s. od společnosti Maitland Marketing, a.s. za 3 000 000,- Kč dle nabídky ze dne 3.4.2003

s c h v a l u j e

1. 
poskytnutí dotace ve výši 8,5 mil.Kč nově založené společnosti s ručením 
omezeným (založené HC Havířov Panthers, občanským sdružením jako většinovým společníkem) na nákup 52 kusů akcií na majitele HC Havířov Panthers, a.s. od společnosti Maitland Marketing, a.s. a na náklady na provoz pro rok 2003

2. 
prodej 34 kusů akcií HC Havířov Panthers, a.s. (čísla 1-34) od města Havířova nově založené společnosti s ručením omezeným (založené            HC Havířov Panthers, občanským sdružením jako většinovým společníkem) za cenu 1 Kč/kus za podmínky uzavření dlouhodobé smlouvy na následující 
3 kalendářní roky za podmínky účasti v 1. národní hokejové lize s účelovou dotací města v částce 8,5 mil.Kč/rok
							T: červen
            Z: vedoucí OPS
 
 u k l á d á

zajistit financování zapojením rozpočtové rezervy a rezervy vytvořené pro případ řešení další činnosti a sezony  ledního hokeje 2003/2004 (str. 174 rozpočtu) a zajistit vyplacení dotace v měsíci květnu před odstraněním vnitřní zadluženosti města				                                                           
 Z: vedoucí EO
								 T: květen 2003

p o v ě ř u j e

náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku 
1. podepsáním smlouvy o poskytnutí  dotace 
					                         	Z: vedoucí OPS
T: květen 2003

2. podepsáním smlouvy o převodu akcií
										Z: vedoucí OPS
T: červen 2003

___________________________________________________________________________

168/5/ZM/03 – Technické služby města Havířova,a.s. – plnění usnesení 114/4/ZM/03 
                          ze dne 24.2.2003  k získání akcií __________________________________

Zastupitelstvo města Havířova 

r e v o k u j e 

usnesení Zastupitelstvo města Havířova ze dne 24.2.2003 č.usn. 114/4/ZM/03 v bodě č.1 

a   s c h v a l u j e 

tento bod v novém znění – „ Pokračovat v jednání ve věci získání akcií 
od všech minoritních akcionářů“

u k l á d á   

1. prověřit správnost postupu při vydání nových  prioritních akcií TSH a.s.  

 							            Z: vedoucí OPS
 							            T: červen 2003 
   
2. členům RMH projednat návrh ve věci dalšího  postupu města  podle 
    § 183a ObchZ  upravujícího veřejný návrh smlouvy o koupi cenných 
    papírů  na odkup akcií
														Z: NER
T: červen 2003 
				      
3. zástupcům města  na valné hromadě TSH a.s. dne 30.4.2003 hlasovat  
    o rozdělení zisku  takto:
    a) naplnit povinné fondy (rezervní , sociální) 
    b) nerozdělit část zisku připadající na  prioritní dividendy,dividendy  
        (tuto část převést do nerozděleného zisku minulých let)    
    c) vyplatit tantiémy  členům představenstva a dozorčí rady

4. zástupcům města  na valné hromadě TSH a.s. dne 30.4.2003 zadat 
    hloubkový audit TSH a.s. zaměřený na původ a pohyb akcií

__________________________________________________________________________



169/5/ZM/03 – Zásady pro poskytování pracovního volna s náhradou mzdy pro výkon 
                          funkce a náhrady ušlého výdělku v souvislosti s výkonem funkce členům 
                          Zastupitelstva statutárního města Havířova, kteří nejsou pro výkon 
                          funkce dlouhodobě uvolněni _____________________________________

Zastupitelstvo města Havířova 

s c h v a l u j e  

Zásady pro poskytování pracovního volna s náhradou mzdy pro výkon funkce a náhrady ušlého výdělku v souvislosti s výkonem funkce členů Zastupitelstva statutárního města Havířova, kteří nejsou pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni včetně schválených připomínek členů ZMH
___________________________________________________________________________


170/5/ZM/03 – Odměny neuvolněným členům zastupitelstva a předsedům komisí ______

Zastupitelstvo města Havířova

n e p ř i j a l o

žádné z navrhovaných usnesení
___________________________________________________________________________


171/5/ZM/03 – Pověření člena zastupitelstva prováděním vítání dětí a svatebních obřadů

Zastupitelstvo města Havířova   

p o v ě ř u j e 

členku Zastupitelstva města Havířova  p.Jarmilu SVĚTLÍKOVOU
prováděním svatebních obřadů v českém jazyce a prováděním občanského obřadu vítání dětí
___________________________________________________________________________


172/5/ZM/03 – Změny v zástupcích města v obchodních společnostech s majetkovou 
                          účastí města____________________________________________________

Zastupitelstvo města Havířova 

 b e r e    n a   v ě d o m í

odvolání 	
PaedDr. Bohdana Suchanka z funkce jednatele MRA,s.r.o. dne 7.1.2003
Ing. Petra Smrčka   funkce jednatele ZÁMEK Havířov, s.r.o. dne 7.1.2003
Vladimíra Talagy  z funkce člena dozorčí rady MRA,s.r.o. dne 7.1.2003
Ing.Františka Jasioka z funkce člena dozorčí rady MRA,s.r.o. dne 7.1.2003
Mgr.Zdeňky Tesarčíkové z funkce člena dozorčí rady MRA,s.r.o. 
dne 7.1.2003
MUDr. Irky Musála z funkce člena dozorčí rady MRA,s.r.o. dne 7.1.2003
Ing. Václava Žaluda z funkce člena dozorčí rady MRA,s.r.o. dne 7.1.2003
Libora Čtvrtky z funkce člena dozorčí rady HTS,a.s. dne 12.2.2003
Miloše Kývaly z funkce člena dozorčí rady HTS,a.s. dne 12.2.2003
MUDr. Pavla Holuba z funkce člena dozorčí rady HTS,a.s. dne 12.2.2003
PaedDr.Bohdana Suchanka z funkce člena představenstva HTS,a.s.
dne 12.2.2003
                                                                                                                                          
zvolení zástupců města Havířova:
Jarmily Světlíkové do funkce jednatele MRA,s.r.o. dne 7.1.2003
Martina Balšána do funkce jednatele ZÁMEK Havířov, s.r.o. dne 7.1.2003
Ing. Karla Žáka do funkce člena dozorčí rady MRA,s.r.o. dne 7.1.2003
Ing. Tamary Šeligové do funkce člena dozorčí rady MRA,s.r.o. dne 7.1.2003
Antonína Sýkory do funkce člena dozorčí rady MRA,s.r.o. dne 7.1.2003
Doc. RSDr. Eduarda Pawery, CSc do funkce člena dozorčí rady 
MRA,s.r.o.  dne 7.1.2003
Libora Čtvrtky do funkce člena dozorčí rady MRA,s.r.o. dne 7.1.2003
Ing. Břetislava Petra do funkce člena dozorčí rady HTS a.s.dne 12.2.2003
Ing. Eduarda Heczka do funkce člena dozorčí rady HTS a.s.dne 12.2.2003
Ing. Miloslava Hanuse do funkce člena dozorčí rady HTS a.s.dne 12.2.2003
Radima Mudry do funkce člena představenstva HTS a.s.dne 12.2.2003
Karla Sachmerdy do funkce člena představenstva HTS a.s.dne 12.2.2003


n a v r h u j e

na odvolání 	
PaedDr.Bohdana Suchanka z funkce člena dozorčí rady DEPOS Horní 
Suchá a.s.
Ing. Karla Choduru z funkce člena představenstva TSH a.s.
Ing. Vlastimila Kučeru z funkce člena představenstva TSH a.s.
Ing. Michala Brabce z funkce člena představenstva TSH a.s.
Lenku Juščákovou z funkce člena dozorčí rady TSH a.s.
JUDr.Zdeňka Pohla z funkce dozorčí rady SmVaK a.s.

zvolení zástupců města Havířova
Rudolfa ŠIMKA  do funkce člena dozorčí rady HTS,a.s. 
	Martina BALŠÁNA do funkce člena dozorčí rady DEPOS Horní Suchá a.s.
                        PaedDr.Miladu HALÍKOVOU do funkce členky dozorčí rady SmVaK a.s.

u k l á d á

1. zaslat návrhy na odvolání zástupců města   obchodním  společnostem 
    DEPOS Horní Suchá  a.s., TSH a.s. a SmVaK a.s.  a  návrhy na zvolení zástupců města obchodním společnostem DEPOS Horní Suchá a.s.,
    HTS a.s. a SmVaK a.s.			                                                                       
Z: vedoucí OPS
								T: duben 2003
2. předkládat k rozhodnutí zastupitelstvu města všechny změny v zástupcích 
    města v orgánech  obchodních společností ve kterých má město 
    majetkovou účast 
								Z: vedoucí OPS
								T: trvale
___________________________________________________________________________


173/5/ZM/03 – Převedení finančního výtěžku z Plesu města Havířova na Dětské denní   
                          sanatorium na ul. Lipová v Havířově_______________________________

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e
 
převod finančního výtěžku z Plesu města Havířova ve výši 45.375,30 Kč 
na Dětské denní sanatorium (IČ: 00844896) na ul. Lipová v Havířově

a     p o v ě ř u j e

náměstka primátorky pro sociální rozvoj PaedDr. Svatopluka Nováka 
podpisem příslušné dohody o poskytnutí dotace

								Z: vedoucí OŠK
								T: 9.5. 2003
___________________________________________________________________________


174/5/ZM/03 – Nákup zásahového vozidla pro záchranné služby a boj s požáry 
   		  pro jednotku Sboru dobrovolných hasičů Havířov – Město____________

                      Zastupitelstvo města Havířova

                         s c h v a l u j e

                         nákup zásahového vozidla pro záchranné služby a boj s požáry 
		 pro jednotku Sboru dobrovolných hasičů Havířov – Město

                         a   u k l á d á

                         Radě města Havířova zadání veřejné zakázky výzvou více zájemcům 
		 podle § 49 odst. 1 zák. č. 199/94 Sb. v platném znění

________________________________________________________________


175/5/ZM/03 – INFORMATIVNÍ ZPRÁVY


I.   Informativní zpráva o výpočtu ukazatele dluhové služby za rok 2002_

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e    n a   v ě d o m í    

informativní zprávu o výpočtu ukazatele dluhové služby za rok 2002
__________________________________________________________________________


II. Program a rozpočet Havířovských hornických slavností konaných 
      ve dnech  5. - 7.9.2003_________________________________________

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a  v ě d o m í 

předložený návrh programu  Havířovských hornických slavností konaných 
dne 5. – 7.9.2003  včetně návrhu nákladů a příjmů dle důvodové zprávy 
___________________________________________________________________________


III. Hlasovací systém pro Zastupitelstvo města Havířova______________

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

informaci o elektronickém hlasovacím zařízení, které je použito na zasedání Zastupitelstva města Havířova dne 28.4.2003
___________________________________________________________________________


IV. Informativní zpráva z jednání mimořádné valné hromady SME, a.s.

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e  n a  v ě d o m í 

informativní zprávu z jednání mimořádné valné hromady SME, a.s., konané dne 25. 2. 2003
___________________________________________________________________________


V.  Informativní zpráva Kanada – Terry Fox________________________

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e  n a  v ě d o m í
 
poděkování Kanadského velvyslanectví v ČR a České obce sokolské za organizaci Běhu Terryho Foxe v r. 2002

___________________________________________________________________________


176/5/ZM/03 – Závěrečné usnesení______________________________________________

                          Zastupitelstvo města Havířova

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

                          závěrečné usnesení návrhové komise z 5.zasedání Zastupitelstva  města  
                          Havířova, konaného dne 28. dubna 2003
___________________________________________________________________________



 
















 

