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U S N E S E N Í
7. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 15.9.2003



247/7/ZM/03 – Ověření zápisu ze zasedání ZMH dne 28.4.2003______________________

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

zápis z  6. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 23.6.2003 
___________________________________________________________________________


248/7/ZM/03 – Schválení ověřovatelů zápisu ____________________________________

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

jako ověřovatele zápisu ze 7.zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 15.9.2003 :
 			 Mgr. Rudofa   ŠIMKA
  			 Jiřinu  BRABLCOVOU
___________________________________________________________________________


249/7/ZM/03 – Schválení programu zasedání_____________________________________

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

předložený program 7. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného 
dne 16.9.2003 doplněný dle připomínek zastupitelů
___________________________________________________________________________


250/7/ZM/03 – Volba návrhové komise __________________________________________

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

návrhovou komisi pro  7. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konané dne 15.9.2003 ve složení: 
   předseda komise: Ing.Tamara ŠELIGOVÁ  

                                        členové:  Alena ADAMOVÁ
        Ing.Petr ŠPOK 
		        Jaroslav JEZIORSKI    
		        Radim MUDRA                                       
                               Ing.Jana PONDĚLÍČKOVÁ – pracovnice MmH
___________________________________________________________________________


251/7/ZM/03 – 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  doplněnou                   o připomínky členů ZMH

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
___________________________________________________________________________


252/7/ZM/02 - Postavení Nemocnice s poliklinikou Havířov v rámci sítě nemocnic 
                         Moravskoslezského kraje_________________________________________

  Zastupitelstvo města Havířova  

  n e s o u h l a s í

se záměrem Rady Moravskoslezského kraje o transformaci Nemocnice 
s poliklinikou Havířov  na akciovou společnost  

d o p o r u č u j e

zastupitelům Moravskoslezského kraje za město obhajovat variantu A) usnesení Rady Moravskoslezského kraje

a   u k l á d á

na příští jednání ZMH zařadit informaci o dalším vývoji NsP Havířov 
a pozvat k tomuto jednání hejtmana MS kraje
 					              Z: primátorka,
   					                   náměstek pro sociální rozvoj
                                                                                                 T: 24.9.2003
___________________________________________________________________________
253/7/ZM/03 – Jednací řád Zastupitelstva města Havířova__________________________

Zastupitelstvo města Havířova  

s c h v a l u j e

Jednací řád Zastupitelstva města Havířova, upravený dle připomínek členů 
Zastupitelstva města Havířova
___________________________________________________________________________


254/7/ZM/03 – Návrh úprav rozpočtu III. na rok 2003 - rozpočtová opatření č. 34 - 61.__

   Zastupitelstvo města Havířova

   s c h v a l u j e

	návrh úprav rozpočtu III. na rok 2003 – rozpočtová opatření č. 34. -  61;

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
1 312 517,10
696 961,80
28 261,10
8 819,00
578 475,20

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
1 467 122,00
1 099 542,05
697,70
46 146,80
527,00
50,00
148 464,90
260 623,00
159 626,90
326 050,40
11 047,00
48 486,00
97 822,35

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
367 579,95
50 985,90
206 766,70
19 620,00
14 478,00
13 600,40
8 245,30
25 302,00
28 581,65
III. Financování celkem
z toho: dlouhodobé přijaté úvěry
            splátky jistin úvěrů a půjčky
            změna stavu rozpočtových účtů
+154 604,90
+74 149,50
-38 338,00
+118 793,40
___________________________________________________________________________


255/7/ZM/03 – Žádost dopravce ČSAD Havířov a.s.  o změnu financování městské 
                          hromadné dopravy (MHD) a příměstské dopravy (PD) v r. 2003 (úprava 
                          objemu dotací v jednotlivých dopravních systémech a dotačních titulech)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

1. použití nedočerpané části provozní dotace v systému MHD v r. 2003 na    
    nákup autobusů v r. 2003 dopravci ČSAD Havířov a.s.

2. snížení provozní dotace v systému PD v r. 2003 o částku 1 300 tis. Kč a    
    použití této částky na nákup autobusů MHD v r. 2003 (tzn. převod části    
    provozní dotace PD do přiměřeného zisku - investiční dotace v systému 
    MHD ČSAD Havířov pro dopravce ČSAD Havířov a.s. v r. 2003)

3. uvolnění částky ve výši 700 tis. Kč z rozpočtu města Havířova v r. 2003    
    pro navýšení přiměřeného zisku - investiční dotace v systému MHD ČSAD    
    pro dopravce ČSAD Havířov a.s. za podmínky realizace nákupu vozidel dle   
    návrhu dopravce ČSAD Havířov a.s., tzn:
         3 autobusy B 952
         1 autobus   Daily (minibus)
         1 City Bus
         1 SOR 10,5 m plynová verze 

Ing.Petr Podstavka, Bc. Marek Plawny, Alena Adamová, Libor Foltýn, JUDr. Antonín Seidler v tomto bodě nehlasovali 
___________________________________________________________________________


256/7/ZM/03 – „Rekonstrukce kombinovaného bazénu na venkovní aquapark 
                         na letním koupališti v „Areálu volného času“ ________________________

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

rekonstrukci kombinovaného bazénu na venkovní aquapark na letním 
koupališti v „Areálu volného času“, dle zpracované projektové dokumentace 
a důvodové zprávy



u k l á d á

náměstkovi primátorky pro ekonomiku a správu majetku zapracovat do návrhu rozpočtu Města Havířova na rok 2004 výdaje spojené s rekonstrukcí kombinovaného bazénu na venkovní aquapark na letním koupališti v „Areálu volného času“  ve výši, která vzejde z probíhající veřejné obchodní soutěže

___________________________________________________________________________


257/7/ZM/03 – Vyhodnocení koncepce činnosti Městské policie Havířov a návrh změn__

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e  na  v ě d o m í

vyhodnocení koncepce činnosti Městské policie Havířov a

s c h v a l u j e

změny dle důvodové zprávy 
___________________________________________________________________________


258/7/ZM/03 – Obecně závazná vyhláška o Městské policii Havířov__________________

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

Obecně závaznou vyhlášku o Městské policii Havířov 
___________________________________________________________________________


259/7/ZM/03 – Zastupování při podepisování písemností náměstků primátora města 
                          v době jejich nepřítomnosti_______________________________________

	Zastupitelstvo města Havířova 

	s c h v a l u j e

Pravidla pro podepisování písemnosti v době nepřítomnosti pověřených 
náměstků primátora:

V době nepřítomnosti kteréhokoliv náměstka primátora může  písemnost k jejímuž podpisu byl nepřítomný náměstek primátora zmocněn usnesením příslušného orgánu města (dále jen písemnosti) bez dalšího  zmocnění podepsat primátor města na základě zákona o obcích.

	V době nepřítomnosti  náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku (p. Balšán) podepisuje písemnosti další přítomný náměstek v pořadí:
	náměstek primátora pro hospodářský rozvoj

náměstek primátora pro sociální rozvoj

	V době nepřítomnosti náměstka primátora pro sociální rozvoj (PaedDr. Novák)  podepisuje písemnosti další přítomný náměstek v pořadí:
	 náměstek primátora pro ekonomiku a správu majetku

 náměstek primátora pro hospodářský rozvoj

	V době nepřítomnosti  náměstka primátora pro hospodářský rozvoj 

(Ing. Heczko) podepisuje písemnosti další přítomný náměstek v pořadí:
	náměstek primátora pro ekonomiku a správu majetku

náměstek primátora pro sociální rozvoj
___________________________________________________________________________


260/7/ZM/03 – Nabídky na odkoupení prioritních akcií TSH a.s. ____________________

Zastupitelstvo města Havířova

n e p ř i j í m á

1. nabídku šesti akcionářů Technických služeb Havířov a.s. na odprodej prioritních akcií v nominální  hodnotě 10,800.000,- Kč  za cenu 
1,620.000,- Kč. Nabídka je podmíněna rozdělením zisku  za rok 2001 
a 2002 (dle přílohy č. 1 )                                              

2. nabídku šesti akcionářů Technických služeb Havířov a.s. na odprodej prioritních akcií v nominální hodnotě 10,800.000,- Kč  za cenu 
1,887.000,- Kč (dle přílohy č. 2) 

3. nabídku Jana Nytry na odprodej 9 ks prioritních akcií a 5 ks kmenových akcií Technických služeb Havířov a.s. v nominální hodnotě celkem 
50 000,- Kč (dle přílohy č.3)
___________________________________________________________________________


261/7/ZM/03 – Technické  služby Havířov,a.s. – svolání mimořádné valné hromady____

Zastupitelstvo města Havířova

u k l á d á  

zástupcům města  na valné hromadě TSH a.s. dne 13.10.2003  hlasovat  
o navrženém programu takto: 
 3. změny v orgánech společnosti – zvolení nového ředitele TSH a.s. 
     za člena představenstva  - hlasovat pro

 4. schválení smluv o výkonu funkce dle § 66a ObchZ  pro nového 
     ředitele TSH a.s. – hlasovat pro
 5. návrh na rozdělení zisku za rok 2002 navýšeného o nerozdělený 
     zisk z roku 2001...zisk za rok 2002 převést do nerozděleného
     zisku minulých let  a zisk za rok 2001 ponechat nadále jako nerozdělený 

Ing.Petr Podstavka hlasoval proti tomuto usnesení
___________________________________________________________________________


262/7/ZM/03 – Koupě fotbalového areálu v Havířově-Prostřední Suché úpadce 
                          FK Baník Havířov,a.s.___________________________________________
 
Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

záměr koupě fotbalového areálu v Havířově-Prostřední Suché v rámci 
konkurzního řízení obchodní společnosti FK Baník Havířov a.s. tak, jak je uveden ve výpisu z katastru nemovitostí,LV č.2710 a LV 2691 pro obec Havířov                                               

p o v ě ř u j e
 
p. Martina Balšána, náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku jednat se správkyní konkurzní podstaty o výši kupní ceny 
      								          Z: NER                                                                   
          T: 30. 9. 2003
___________________________________________________________________________


263/7/ZM/03 – Žádost o odklad splátky půjčky -  manželé  Petr a Jiřina Jonštovi_______
  
Zastupitelstvo města Havířova 

s c h v a l u j e

odklad splátky půjčky 100 000,- Kč na opravu střechy po krupobití 
poskytnuté manželům Petru a Jiřině Jonštovým o jeden rok tj. do 1.9.2004 

u k l á d á

zpracovat dodatek č. 1 ke smlouvě o půjčce E/766/OPS/2000, upravující termín zaplacení půjčky na 1. 9. 2004
							            Z:  vedoucí OPS
					                                    T:  září 2003 
___________________________________________________________________________



264/7/ZM/03 – HC Havířov Panthers, a.s.- zrušení části usnesení 1175/38/ZM/02 
                          (forenzní audit) a informace o trestních oznámeních__________________

Zastupitelstvo města Havířova

r u š í

část usnesení 1175/38/ZM/02 s textem:  „ u k l á d á zástupcům zvoleným z řad zastupitelů města Havířova ve statutárních orgánech HC Havířov                                                                     Panthers,a.s. zadat zpracování forenzního auditu“      
 
b e r e   n a   v ě d o m í

informaci o neveřejnosti trestních oznámení 
___________________________________________________________________________


265/7/ZM/03 – Záměr prodeje pozemků pod stavbami garáží k.ú. Prostřední Suchá____

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e 

1.záměr prodeje pozemku parc.č. 1195//135 o výměře 16 m2 k.ú. Prostřední    
   Suchá manž. Liboru a Miroslavě Danielovým, bytem Havířov-Podlesí, 
   Nad Terasou 10, k již postavené garáži 

2. záměr prodeje pozemku parc.č. 1195/145 o výměře 2 m2 k.ú. Prostřední  
    Suchá p. Janu Slunskému, bytem Havířov- Podlesí, K. Světlé 1310/1c,
    k již postavené garáži 

3. záměr prodeje pozemku parc.č. 1195/148 o výměře 2 m2 k.ú. Prostřední  
    Suchá p. Petru Jansovi, bytem Havířov-Podlesí, Želivského 5/1339,
    k již  postavené garáži

4. záměr prodeje pozemku parc.č. 1195/151 o výměře 2 m2 k.ú. Prostřední  
    Suchá manž. Waltrovi a Brigitte Osuchowským, bytem Havířov-Podlesí,  
    Mládežnická 20/1587, k již postavené garáži

5. záměr prodeje pozemku parc.č. 1195/97 o výměře 29 m2 k.ú. Prostřední  
    Suchá manž. Petru a Daně Tomisovým, bytem Havířov- Šumbark, 
    Mládí 12  k,  již postavené garáži 

6. záměr prodeje pozemku parc.č. 1195/166 o výměře 5 m2 k.ú. Prostřední  
    Suchá p. Zdeňce Gwóždźové, bytem Havířov-Dolní Suchá, 
    Na Bartošůvce 5/101, k již postavené garáži 

7. záměr prodeje pozemku parc.č. 1195/203 o výměře 3 m2 k.ú. Prostřední  
    Suchá p. Bronislavě Bendové, bytem Havířov-Město, J. Švermy 8/38,
    k již postavené garáži  
8. záměr prodeje pozemku parc.č. 1195/214 o výměře 1 m2 k.ú. Prostřední  
    Suchá p. Vladimíru Odložilovi, bytem Havířov- Město, Hlavní tř. 35/379, 
    k již postavené garáži

9. záměr prodeje pozemku parc.č. 1195/149 o výměře 2 m2 k.ú. Prostřední  
    Suchá p. Marku Grácovi, bytem  Havířov-město, Tolstého 936/2, 
    k již postavené garáži

10. záměr prodeje pozemku parc.č. 1195/131 o výměře 6 m2 k.ú. Prostřední  
      Suchá p. Jaroslavu Zelenkovi, bytem Havířov-Podlesí, Nad Terasou     
      6/1165, k již postavené garáži

11. záměr prodeje pozemku parc.č. 1195/173 o výměře 7 m2 k.ú. Prostřední  
      Suchá Ing. Janu Jonášovi, bytem Havířov-Město, Lašská 13/1150, k již   
      postavené garáži

a to za smluvní cenu ve výši 500,- Kč/m2
___________________________________________________________________________


266/7/ZM/03 – Záměr prodeje pozemku parc.č. 560/3 k.ú. Bludovice_________________

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e 

záměr prodeje pozemku parc.č. 560/3 o výměře 2 m2 k.ú. Bludovice
p. Kamile Částečkové, bytem Havířov-Podlesí, Okrajová 11/1352
k již postavené garáži za cenu dle znaleckého posudku ve výši 471,- Kč/m2, celkem 942,- Kč
___________________________________________________________________________


267/7/ZM/03 – Záměr prodeje pozemků parc.č. 1390/17 a 1390/21 k.ú. Šumbark_______

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e 

záměr prodeje pozemků parc.č. 1390/17 o výměře 400 m2 a parc.č. 1390/21 
o výměře 208m2  k.ú.Šumbark spol. DAJA nova, s.r.o., se sídlem Petřvaldská 43b/1390, Havířov - Šumbark, IČ 25389998, za účelem stavby rodinného domu  
___________________________________________________________________________






268/7/ZM/03 – Záměr prodeje pozemku parc.č. 1891/10 k.ú. Šumbark________________

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e
 
záměr  prodeje pozemku parc.č. 1891/10 o výměře 508m2 v k.ú. Šumbark, 
Havířovské teplárenské společnosti,a.s., se sídlem Přemyslova 1618/12, Havířov –  Podlesí, IČ: 61974706, za účelem  vybudování parkovacích míst,
za cenu  dle znaleckého posudku navýšenou o cenu za jeho zpracování, 
po zaměření a nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí  na stavbu parkovacích míst
___________________________________________________________________________


269/7/ZM/03 – Záměr prodeje pozemků parc.č. 606/9 a 606/11 k.ú. Bludovice__________

Zastupitelstvo  města Havířova

s c h v a l u j e 

1) záměr prodeje pozemků parc.č.606/9 o výměře 55m2 a části poz.parc.č.    
    606/11 o výměře 31m2 v k.ú.Bludovice p.Janě Strakové, Hálkova  18, 
    Havířov - Podlesí, za účelem zřízení zahrady, za cenu dle znaleckého    
    posudku navýšenou o cenu za jeho zpracování 
 
2) záměr prodeje části poz. parc.č. 606/11 o výměře 6m2 manž. Františku a      
    Marii  Polákovým, bytem Hálkova 16, Havířov - Bludovice, za účelem    
    zřízení zahrady, za cenu dle znaleckého posudku navýšenou o cenu za jeho    
    zpracování
___________________________________________________________________________


270/7/ZM/03 – Záměr prodeje části pozemku parc.č. 1223/1 k.ú. Prostřední Suchá_____

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e       

záměr prodeje části pozemku parc.č. 1223/1 k.ú. Prostřední Suchá o výměře 12 m2 manželům Josefu a Dáše Koláčkovým, oba bytem Havířov-Město, Národní tř. 679/38 k již zřízené odstavné ploše u budovy zámečnické dílny
___________________________________________________________________________



271/7/ZM/03 – Záměr prodeje části pozemku parc.č. 494 k.ú. Havířov – město_________

Zastupitelstvo  města  Havířova

s c h v a l u j e  

záměr prodeje části pozemku parc.č. 494 k.ú. Havířov-město o výměře 
cca 140 m2 Ing. Ivo Bartečkovi, bytem Havířov-Město, Hlavní tř. 438/73
za účelem výstavby objektu s obchodními prostorami a bytovou jednotkou
___________________________________________________________________________


272/7/ZM/03 – Záměr prodeje pozemků parc. č. 486/4, 486/6, 486/7 a části pozemku 
                          parc.č. 486/3 k.ú. Bludovice_______________________________________

Zastupitelstvo  města Havířova

s c h v a l u j e  

záměr prodeje pozemků parc.č. 486/4 o výměře 35 m2, parc.č. 486/6 o výměře 68 m2, parc.č. 486/7 o výměře 152 m2 a části pozemku parc.č. 486/3 o výměře cca 40 m2, vše v k.ú. Bludovice p.Jaromíru Janečkovi, bytem Havířov-Město, Vardasova 9, za účelem zcelení pozemků pro jednoho vlastníka a následně vybudování vstupu při plánované výstavbě sportovního centra v I. nadzem. podlaží
___________________________________________________________________________


273/7/ZM/03 – Záměr prodeje pozemku parc.č. 249 k.ú. Prostřední Suchá____________

Zastupitelstvo města Havířova 

n e s c h v a l u j e

záměr prodeje pozemku parc.č.249 o výměře 1063 m2  k.ú. Prostřední Suchá  manž. Růženě a Stanislavu Przeczkovi, bytem Nový Svět 5/519, Havířov - Prostřední Suchá, za účelem využití pozemku jako vodní plochy - rybník
___________________________________________________________________________


274/7/ZM/03 – Záměr prodeje části pozemku parc.č. 524/64 k.ú. Bludovice____________

Zastupitelstvo města Havířova 

s c h v a l u j e 

záměr prodeje částí pozemku parc.č.524/64 k.ú. Bludovice, o výměře 
cca 32m2, (cca  20m2 pod již budovaným bezbariérovým přístupem  k ordinaci pro děti a cca 12m2 pod stávajícím zpevněným přístupem včetně stavby  k rod. domu), manž.Ing.Oldřichu a Aleně Kročkovým, bytem Boční 4, Havířov- Podlesí, za cenu dle znaleckého posudku navýšenou o cenu za jeho zpracování
___________________________________________________________________________


275/7/ZM/03 – Záměr prodeje části pozemku parc.č. 2105/162 k.ú. Šumbark__________

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e  

1. záměr prodeje části pozemku parc.č. 2105/162 o výměře cca 280 m2  
    k.ú. Šumbark manž. Janu a Daně Janečkovým, bytem Havířov-Město,  
    Svornosti 11 za účelem rozšíření příjezdové komunikace  pro zásobování 
    a k již zřízené předzahrádce cukrárny a přístupovým chodníkům

2. záměr prodeje části pozemku parc.č. 2105/162 o výměře cca 250 m2 k.ú.  
    Šumbark manž. Jaroslavu a Miluši Kocurovým, bytem Havířov-Šumbark, 
    U Parkoviště 7/433 za účelem rozšíření příjezdové komunikace pro  
    zásobování a k již vybudovanému přístupu k prodejně drogerie

3. záměr prodeje části pozemku parc.č. 2105/162 o výměře cca 300 m2 k.ú.  
    Šumbark manž. Jaromíru  a Danuši Janečkovým, oba bytem Havířov-   
    Město, Vardasova 9 za účelem vybudování parkoviště a příjezdové    
    Komunikace
___________________________________________________________________________


276/7/ZM/03 – Záměr prodeje části pozemku parc.č. 2603 k.ú. Prostřední Suchá 
                         a parc.č. 586/5 k.ú. Dolní Suchá___________________________________

Zastupitelstvo města Havířova 

s c h v a l u j e

záměr prodeje  částí pozemků parc.č. 2603 o výměře 1m2  v k.ú. Prostřední Suchá a parc.č. 586/5  o výměře 10m2  k.ú. Dolní Suchá  Ing. Ctiradu Flisníkovi, bydliště Dolní Domaslavice 307, z důvodu zastavění pozemků stavbou garáže a opěrné zídky, za cenu dle znaleckého posudku navýšenou 
o cenu za jeho zpracování
___________________________________________________________________________


277/7/ZM/03 – Záměr prodeje pozemků parc.č. 27/1 a 27/2 k.ú. Šumbark_________________

Zastupitelstvo města Havířova 

s c h v a l u j e  

záměr prodeje pozemků k.ú. Šumbark, parc.č.27/1 zahrada, o výměře 283 m2  a    parc. č. 27/2  zahrada o  výměře  800 m2,  společnosti Léčebné  centrum  s.r.o., se  sídlem Kochova 3/816, Havířov- Šumbark, IČ: 26782481,  
pro  účely   výstavby  nestátního  zdravotnického  zařízení 
___________________________________________________________________________


278/7/ZM/03 – Záměr bezúplatného převodu pozemků parc.č. 1308/5, 1308/7, 1308/12 
                         a 1308/13 k.ú. Prostřední Suchá manželům Pučokovým________________

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e  

záměr bezúplatného převodu pozemků parc.č. 1308/5 o výměře 689 m2, 1308/7 o výměře 111m2, 1308/12 o výměře 41m2 a poz. parc.č.1308/13 
o výměře 44m2 k.ú. Prostřední Suchá manž.Bohuslavu a  Vandě Pučokovým, oba bytem Havířov- Prostřední Suchá, Středová 4, k již postavenému RD, garáži  a zřízené zahradě
___________________________________________________________________________


279/7/ZM/03 – Záměr směny pozemků s OKD, a.s., členem koncernu KARBON 
                          INVEST, a.s.___________________________________________________

Zastupitelstvo  města Havířova

s c h v a l u j e  

záměr směny pozemků, a to 
pozemky ve vlastnictví  OKD, a.s., členem 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

kat. území Bludovice   (MŠ Balzacova)
parc.č. 274 - zastavěná plocha o výměře                              5 592 m2
cena dle znaleckého posudku  4 105 510,- 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 5 834 919,- 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   u k l á d á

při projednávání směny pozemků doplnit materiál o stanovisko komise pro územní rozvoj
						Z: vedoucí OMJP
						T: říjen 2003
___________________________________________________________________________

280/7/ZM/03 – Prodej pozemku parc.č. 1338/83 k.ú. Prostřední Suchá________________

Zastupitelstvo  města Havířova

s c h v a l u j e    

prodej pozemku parc.č. 1338/83 o výměře 3 m2 k.ú. Prostřední Suchá
p. Josefu Filovi, bytem Havířov-Šumbark, M. Pujmanové 1112/4
k již postavené garáži za smluvní cenu ve výši 500,- Kč/m2, celkem  
za 1 500,- Kč

a   p o v ě ř u j e

náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetkem pana Martina Balšána podpisem kupní smlouvy
                                                                                       Z: vedoucí OMJP
                                                                                       T: 30. 11. 2003
___________________________________________________________________________


281/7/ZM/03 – Prodej pozemků parc.č. 95 a 96 k.ú. Bludovice_______________________

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e   

prodej pozemků parc.č. 95 , ost.plocha o výměře 123 m2 a parc.č. 96, zbořeniště o výměře 277 m2 k.ú. Bludovice  manž. Marianu a Ing. Anně Gališinové, oba bytem Horní Suchá, Grabovščok  1148/6, za účelem vybudování přístupových chodníků, parkovacích míst a zeleně za cenu dle znaleckého posudku  587,80 Kč/m2, celkem zaokr.  235 130,- Kč  navýšenou o cenu za jeho zpracování 1 200,- Kč, celkem kupní cena činí 236 330,- Kč

a   p o v ě ř u j e

náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku pana Martina Balšána podpisem kupní smlouvy
                                                                                 Z: vedoucí OMJP
                                                                                 T: 30.11. 2003
___________________________________________________________________________


282/7/ZM/03 – Prodej pozemku parc.č. 2658 k.ú. Prostřední Suchá__________________

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e  

prodej pozemku parc.č. 2658 , ost.plocha, ost.komunikace o výměře 344 m2  k.ú. Prostřední Suchá manž.Ing. Jaroslavu a  MUDr. Libuši Baselovým, oba bytem Havířov-Prostřední Suchá, Dělnická 56/830  za účelem zpevnění přístupové komunikace k RD ve vlastnictví žadatelů  za cenu dle platné vyhlášky, tj. za 300,- Kč/m2, tj. za celkovou cenu ve výši  103 200,- Kč

a     p o v ě ř u j e

náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku pana Martina Balšána podpisem kupní smlouvy
                                                                                   Z: vedoucí OMJP
                                                                       T: 30.11.2003 
___________________________________________________________________________
283/7/ZM/03 – Prodej pozemku parc.č. 2105/383 a části pozemku parc.č. 2105/381 
                          k.ú. Šumbark__________________________________________________

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e   

prodej pozemku parc.č. 2105/383 o výměře 162 m2 a části pozemku parc.č. 2105/381 o výměře cca 100 m2 k.ú. Šumbark p.Jaromíru  Janečkovi, bytem Havířov-Město, Vardasova 9 , za účelem využívání těchto pozemků jako  příjezdové komunikace pro zásobování s podmínkou vybudování optické a protihlukové zdi, za cenu dle znaleckého posudku:
hodnota pozemku parc.č. 2105/383…………………...300,- Kč/m2 
(celkem 48 600,- Kč) 
hodnota l m2 pozemku parc.č. 2105/381…………  ….441,- Kč/m2
cena za zpracování znaleckého posudku …………    1 200,- Kč

a    p o v ě ř u j e 

náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku pana Martina Balšána podpisem smlouvy o budoucí kupní smlouvě a následně konečné kupní smlouvy
                                                                              Z: vedoucí OMJP
                                                                                          T: 31.12. 2003
___________________________________________________________________________


284/7/ZM/03 – Prodej části pozemku parc.č. 2576/1 k.ú. Bludovice___________________

Zastupitelstvo  města Havířova

s c h v a l u j e   

prodej části pozemku parc.č. 2576/1 k.ú. Bludovice o výměře cca 130 m2 
p. Zuzaně Drašnarové, bytem Havířov-Životice, Přátelství 134/2, který oplotila ke svým pozemkům, za cenu dle znaleckého posudku 220,- Kč/m2 , navýšenou o cenu za jeho zpracování 750,- Kč 

a     p o v ě ř u j e 

náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku pana Martina Balšána podpisem kupní smlouvy
                                                                                        Z: vedoucí OMJP
                                                                            T: 31.12. 2003
___________________________________________________________________________





285/7/ZM/03 – Prodej části pozemku parc.č. 1465/1 k.ú. Šumbark___________________

Zastupitelstvo  města Havířova

s c h v a l u j e    

prodej části pozemku parc.č. 1465/1 o výměře cca 240 m2 k.ú. Šumbark 
společnosti Vavřík EVJ spol. s.r.o., Havířov-Šumbark, Školní 37/366, za účelem využití jako přístupová a manipulační plocha, za cenu dle znaleckého posudku  440,- Kč/m2 navýšenou o cenu za jeho zpracování 750,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena formou tří splátek  

a   p o v ě ř u j e 

náměstka primátorky pro ekonomku a správu majetku pana Martina Balšána podpisem kupní smlouvy
                                                                        Z: vedoucí OMJP
                                                                                    T: 31.12. 2003
___________________________________________________________________________


286/7/ZM/03 – Prodej pozemků pod garážemi k.ú. Prostřední Suchá_________________

Zastupitelstvo města  Havířova

s c h v a l u j e  

1.prodej pozemku parc.č. 2200/3 o výměře 21 m2 k.ú. Prostřední Suchá
   vlastníku stavby  p. Anně Slováčkové, bytem  Havířov-Město, Nerudova 14
   za cenu stanovenou dle znaleckého posudku ve výši 450,- Kč/m2, 
   celkem 9 450,- Kč

2. prodej pozemku parc.č. 2081/19 o výměře 21 m2 k.ú. Prostřední Suchá
    vlastníkům stavby manž. Aloisovi a Jaroslavě Szokalovým,bytem    
    Havířov-Prostřední Suchá, Nový Svět 459/112 za cenu stanovenou dle   
    znaleckého posudku ve výši 420,- Kč/m2, celkem 8 820,- Kč 

3. prodej pozemku parc.č. 2025/136 o výměře 25 m2 k.ú. Prostřední Suchá
    vlastníkům stavby manž. Waltrovi a Anežce Kusovým, bytem Havířov-  
    Město, J. Jabůrkové 2/973 za cenu stanovenou dle znaleckého posudku 
    ve výši  450,- Kč/m2, celkem 11 250,- Kč

4. prodej pozemku parc.č. 2081/102 o výměře 21 m2 k.ú. Prostřední Suchá
    vlastníkům stavby manž. Jaroslavu a Ireně Gembčíkovým, bytem Havířov-   
    Město, Klidná 2 za cenu stanovenou dle znaleckého posudku ve výši 
    420,- Kč/m2, celkem  8 820,- Kč

5. prodej pozemku parc.č. 2081/39 o výměře 21 m2 k.ú. Prostřední Suchá
    vlastníku stavby p. Stanislavu Bosákovi, bytem Havířov-Podlesí, Junácká    
    
   1246/10 za cenu stanovenou dle znaleckého posudku ve výši 420,- Kč/m2, 
    celkem 8 820,- Kč 

6. prodej pozemku parc.č. 1338/10 o výměře 23 m2 k.ú. Prostřední Suchá 
    vlastníku stavby p. Václavu Kusovi, bytem Havířov-Suchá, Dělnická    
    62c/1214 za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 450,- Kč/m2,  
    celkem 10 350,- Kč s tím, že úhrada kupní ceny bude provedena formou     
    měsíčních splátek ve výši 1000,- Kč

7. prodej pozemku parc.č. 2025/54 o výměře 18 m2 k.ú. Prostřední Suchá
    vlastníkům stavby  manž. Jaroslavu a Elišce Zemánkovým,  oba bytem   
    Havířov-Město, l7. listopadu 1001/25 za cenu stanovenou znaleckým   
    posudkem ve výši 450,- Kč/m2, celkem 8 100,- Kč

8. prodej pozemku parc.č. 2081/144 o výměře 21 m2 k.ú. Prostřední Suchá
    vlastníku stavby p. Heleně Volné, bytem Havířov-Město, 1. máje 871/16
    za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 420,- Kč/m2, celkem 
    8 820,- Kč s tím, že úhrada kupní ceny bude provedena formou měsíčních    
    splátek ve výši 1000,- Kč

9. prodej pozemku parc.č. 2081/119 o výměře 21 m2 k.ú. Prostřední Suchá
    vlastníku stavby p. Janu Tomkovi, bytem Havířov-Podlesí, Družstevnická   
    18/1131 za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 420,- Kč/m2,   
    celkem  8 820,- Kč s tím, že úhrada kupní ceny bude provedena formou   
    dvou splátek

a     p o v ě ř u j e 

náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku pana Martina Balšána podpisem kupních smluv
                                                                                     Z: vedoucí OMJP
                                                                                     T: 31.12.2003
___________________________________________________________________________


287/7/ZM/03 – Prodej pozemků na stavbu RD v Havířově – Životicích lokalita Osinky__

Zastupitelstvo města Havířova

r u š í    

usnesení ZMH ze dne 28.4.2003, č.usn. 140/5/ZM/03 bod 1.,3.,8.,9.,10. z důvodu odstoupení občanů od koupě pozemku a změn stavu, 

a    s c h v a l u j e 
  
1.prodej pozemku parc.č. 2170/33  o výměře 1498 m2 k.ú. Bludovice    
   manž.Michalu a Drahoslavě Jarecovým, oba bytem Havířov-Bludovice,    
   Rodinná 30, za 480,- Kč/m2, celkem za kupní cenu  719 040,- Kč

2. prodej pozemku parc.č. 2170/32 o výměře 1278 m2 k.ú. Bludovice    
    manž.Romanu a Ivaně Bigajovým, oba  bytem Havířov-Město, Karvinská   
    46,   za 480,- Kč/m2, celkem za kupní cenu 613 440,- Kč

3. prodej pozemku  parc.č. 2170/31 o výměře 1243 m2 k.ú. Bludovice 
    p.Jozefu Imlingovi, bytem Prostřední Bečva 333 za 480,- Kč/m2, celkem za    
    kupní cenu 596 640,- Kč

4. prodej pozemku parc.č. 2170/66 o výměře 1262 m2 k.ú. Bludovice    
    manž.Radimu Bujnochovi , bytem Vřesina u Bílovce, Hradčanská 381 a  
    Olze Bujnochové, bytem Havířov-Město, Mánesova 1a  za 480,- Kč/m2,  
    celkem za kupní cenu 605 760,- Kč 
 
5. prodej pozemku parc.č. 2170/56 o výměře 1009 m2 k.ú. Bludovice  
    manž. Ing. Karlu a Aleně Heranovým, oba bytem Havířov- Podlesí, Dlouhá   
    třída 1553/113 za 480,- Kč/m2, celkem za kupní cenu  484 320,- Kč

6. prodej pozemku parc.č. 2170/60 o výměře 65 m2 k.ú. Bludovice manž.   
    MUDr. Břetislavu a MUDr.Šárce Fabiánovým, oba bytem Havířov-Podlesí,  
    Dlouhá 89b za 480,- Kč/m2, celkem za kupní cenu  31 200,- Kč

7. prodej pozemku parc.č. 2170/55 o výměře 1042 m2 k.ú. Bludovice   
    manž.Jiřímu a MUDr. Marcele Vykydalovým, bytem Havířov-Podlesí,  
   Točitá 1180/2 za 480,- Kč/m2, celkem za kupní cenu 500 160,- Kč
___________________________________________________________________________


288/7/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
p. 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 150,- Kč/m2

a   s c h v a l u j e  

prodej části pozemku parc.č. 186 k.ú. Šumbark  formou veřejné soutěže  podle podmínek uvedených v příloze za minimální cenu 200,- Kč/m2 
___________________________________________________________________________



289/7/ZM/03 – Směna pozemků k.ú. Bludovice___________________________________

Zastupitelstvo města Havířova  

s c h v a l u j e     

směnu   pozemků  k.ú.  Bludovice,  ul. Těšínská  
-pozemek města  parc. č. 109/5  o  výměře  202 m2,  zastavěný  autobusovým  
  zálivem    
-za pozemek  parc. č.  596/7  o  výměře  476 m2 , zastavěný chodníkem
ve  vlastnictví Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Ostrava, Mojmírovců 5, 
Ostrava1, IČ: 65993390, s tím,  že  rozdíl  ve  výměrách  274 m2 ve  prospěch města  bude  finančně vyrovnán, doplatek  města činí:  300,-Kč/m2,  tj.  celkem 82.200,- Kč. 

a   p o v ě ř u j e      

náměstka  primátorky  pro ekonomiku a správu  majetku pana  Martina  Balšána  podpisem  smlouvy  o  směně  pozemků
                                                                                             Z:  vedoucí MJPO
                                                                                             T:  31. 12. 2003 
___________________________________________________________________________


290/7/ZM/03 – Směna nemovitostí______________________________________________

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e 

1.zrušení usnesení ZMH č. 40/2/ZM/02 ze dne 16. 12. 2002 ve věci 
   bezúplatného převodu nemovitostí

2.směnu nemovitostí, a to bývalé ZŠ Kollárova č.p. 1308 v Havířově –  
   Podlesí, včetně pozemku parc. č. 116 zastavěná plocha a nádvoří o výměře  
   26.356 m2 v  k. ú. Bludovice  ve vlastnictví statutárního města Havířova,        
   IČ: 00297488, za bytový dům č. p. 321 na ul. Tesařské 1 v Havířově –  
   Městě, včetně pozemku parc. č. 1505 zastavěná plocha a nádvoří o výměře   
   601 m2 v k. ú. Havířov – město ve vlastnictví Moravskoslezského kraje, 
   IČ: 70890692

p o v ě ř u j e

náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku pana Martina Balšána podpisem směnné smlouvy
                                          					Z: vedoucí OMJP
								T: 31. 12. 2003
___________________________________________________________________________


291/7/ZM/03 – Výkup pozemků parc.č. 4532, 4535 a 4529 k.ú. Havířov – Město________

Zastupitelstvo  města  Havířova 

s c h v a l u j e 

výkup částí pozemků k.ú.Havířov – město, parc.č. 4532 o výměře cca  
151 m2,  parc. č. 4535 o výměře cca  9 m2, a parc. č.  4529 o vým. cca  
1 m2 k.ú. Havířov-město ve vlastnictví Františka a Anny Chrástkových,  
bytem  Na Důlňáku  23, Havířov- Město, v rozsahu  dle  zaměření  dokončené  stavby  komunikace, kupní  cena:  dohodou  100,- Kč/m2,  v rozsahu  dle  zaměření  dokončené  stavby.          

a  p o v ě ř u j e    

náměstka primátorky pro  ekonomiku a  správu  majetku  pana  Martina  Balšána  podpisem   kupní smlouvy  
                                                                                     Z:  vedoucí OMJP
                                                                                     T:  31. 12. 2003    
___________________________________________________________________________


292/7/ZM/03 – Výkup pozemku k.ú. Šumbark parc.č. (PK 57/1)_____________________

Zastupitelstvo  města  Havířova 

s c h v a l u j e 

výkup   pozemku  k.ú.  Šumbark,   parc. č.  (57/1) o  výměře  400 m2,  
ve  spoluvlastnictví: 
Josefa  Janečka,  bytem J.  Brabce  5/ 2879, Ostrava – Mor. Ostrava    
Jiřiny  Křenové,  bytem E. Holuba  1/1394,  Havířov -  Podlesí
Věry  Vyrtelářové,  bytem  Budovatelů 36/808, Havířov - Suchá      
kupní cena :   300,-Kč/m2,  tj. celkem  120.000,- Kč     
                                                                                                                                                                     
a   p o v ě ř u j e   

náměstka  primátorky  pro  ekonomiku  a  správu   majetku pana  Martina  Balšána  podpisem  kupní  smlouvy  
                                                                                      Z:  vedoucí OMJP          
                                                                                      T:  30. 11. 2003 
___________________________________________________________________________


293/7/ZM/03 – Výkup pozemku pro účely stavby „Oprava a odvedení dešťových vod 
                          z místní komunikace Ovocná v Havířově-Životicích“    _______________

Zastupitelstvo  města  Havířova 

s c h v a l u j e

výkup pozemku k.ú. Bludovice, parc. č. (EN 2217) o výměře 17 m2  
a  pozemku parc. č. (EN 2218)  o  výměře  37 m2, 
ve  vlastnictví :  Karla  a  Haliny  Klimszových,  U Křížů  19/199,  
Havířov- Životice       
kupní cena:  300,- Kč/m2,  tj. celkem  16.200,- Kč                

a    p o v ě ř u j e    

náměstka  primátorky  pro  ekonomiku  a  správu  majetku pana  Martina  Balšána  podpisem  kupní smlouvy 
                                                                                     Z:  vedoucí OMJP
                                                                                     T:  30. 11. 2003
___________________________________________________________________________


294/7/ZM/03 – Výkup pozemku k.ú.Šumbark parc.č. (EN 2045)_____________________

Zastupitelstvo  města  Havířova 

s c h v a l u j e   

výkup   pozemku  k.ú.  Šumbark,   parc. č.  (EN 2045) o  výměře  55 m2,
ve  vlastnictví  manž. Heleny  a  Josefa  Fukalových,  bytem Školní 17, 
Havířov – Šumbark, kupní cena dohodou  200,-Kč/m2,  celkem  11.000,- Kč     
            
 a   p o v ě ř u j e   

náměstka primátorky  pro ekonomiku a správu  majetku pana  Martina  Balšána  podpisem  kupní  smlouvy 
                                                                                   Z: vedoucí MJPO
                                                                                   T: 30. 11. 2003
___________________________________________________________________________


295/7/ZM/03 – Přijetí příspěvku na výkup pozemku od ČZS, ZO č. 6_________________

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e  

přijetí příspěvku - 128.000,-Kč od  Českého zahrádkářského svazu ZO č.6 
na investici - spolufinancování výkupu pozemku, který slouží jako přístupová 
a příjezdová komunikace  k ZO č. 6   a to ve čtyřech splátkách do 30.6.2004
a   p o v ě ř u j e
 
náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy 
o poskytnutí příspěvku na investice 
                                                                                         Z: vedoucí  OMJP
                                                                                         T: 30.11.2003
___________________________________________________________________________


296/7/ZM/03 – Dražba majetku společnosti MILNEA státní podnik v likvidaci_________

Zastupitelstvo města Havířova

r u š í 

usnesení ZMH č. 236/6/ZM/03, bod 2b, ze dne 23.6.2003

s c h v a l u j e 

odkoupení pozemků parc.č. 2566/5 o výměře 118 m2 k.ú. Bludovice, parc.č. 2574/1 o výměře 435 m2,  k.ú. Bludovice od  společnosti MILNEA státní podnik v likvidaci, sídlo : Olomouc, Blanická 1 čp. 383, IČ: 00016187 v dražbě  za cenu maximálně ve výši trojnásobku vyvolávací ceny  

p o v ě ř u j e 

Radu města Havířova stanovením maximální ceny za odkup předmětných 
pozemků v dražbě 

z m o c ň u j e 

primátorku města PaedDr. Miladu Halíkovou, aby pověřila zástupce města 
v dražbě, konané 17. září 2003 v Ostravě, případně v dalších kolech dražby
 
u k l á d á

vedoucí odboru právních služeb vyhotovit plnou moc                 
                                                                                            Z : vedoucí OPS
                                                                                            T : 17.9.2003                                                                                  
___________________________________________________________________________


297/7/ZM/03 – Převod nemovitostí _____________________________________________

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í 
    
dopis ČR-Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Územní 
pracoviště Ostrava, Odloučené pracoviště Karviná, ve věci přípravy podkladů 

pro návrh usnesení vlády o bezúplatném převodu nemovitostí na obce 
s rozšířenou působností

n e s c h v a l u j e

záměr bezúplatného převodu  - budovy č.p. 1504 a pozemku parc.č. 112/2  
zastavěná plocha o výměře 535 m2, dále pozemky parc.č. 114/6 o výměře 97 
m2, parc.č. 114/5 o výměře 732 m2, 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 majetku 
statutárního  města Havířova vzhledem k podmínkám navrhovaných „Kritérií 
pro zařazení nemovitostí do výběru nemovitostí bývalých okresních úřadů 
v majetku České republiky vhodných k bezúplatnému převodu obcím 
s rozšířenou působností“

s c h v a l u j e 

záměr směny nemovitostí čp. 498 a čp. 499 na ul. Moravské, Havířov – 
Šumbark,  pozemků parc. č. 2105/2 o výměře 325 m2, 2105/3 o výměře 280 
m2, parc. č. 2105/4 o výměře 324 m2, vše zastavěná plocha, k. ú. Šumbark, 
a pozemku parc. 2105/234 o výměře 1057 m2 ostatní plocha, v majetku 
statutárního města Havířova,
za nemovitosti ve vlastnictví ČR -  Úřadu pro zastupování státu ve věcech 
majetkových, IČ: 69797111,  budovu č. p. 1504  a pozemek parc.  112/2 
zastavěná plocha o výměře 535 m2, dále pozemky parc. č. 114/6 o výměře 
97 m2, parc. č. 114/5 o výměře 732 m2, parc. č. 113/2 o výměře 20 m2 vše 
ostatní plocha v k. ú. Havířov - město
___________________________________________________________________________


298/7/ZM/03 – Převod pozemku parc.č. 2468/3 k.ú. Bludovice od Pozemkového 
                          fondu ČR______________________________________________________

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e 

bezúplatný převodu  pozemku parc.č. 2468/3 , zahrada o výměře 631 m2 
k.ú. Bludovice od Pozemkového fondu ČR, Praha l, Ve Smečkách 33 

a   p o v ě ř u j e

primátorku statutárního města Havířova PaedDr. Miladu Halíkovou  
podpisem žádosti o bezúplatný převod  pozemku a potvrzení pro Pozemkový 
fond ČR
                                                                                   Z: vedoucí OMJP
                                                                                   T: 31.12.2003 
___________________________________________________________________________

299/7/ZM/03 – Darování pozemků a staveb Správě silnic MS kraje a přijetí daru_______

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

1.  darování pozemků  v  majetku města  zastavěných  komunikacemi  
     a jejich  součástmi v  rámci  staveb:    
a)  „Chodník  pro  pěší  na  ul. Padlých hrdinů v Havířově - Životicích"  
      k.ú. Bludovice: parc.č. 2121/8 o vým.14 m2,parc.č. 2538/4 o vým. 56 m2,       
      parc. č. 1814/20 o  vým. 138 m2   a  parc. č. 2593/4  o vým. 18 m2,   
      t.j.  celkem  226 m2,  
b)  „Okružní  křižovatka  Dělnická - Moskevská - Karvinská, v Havířově- 
     Městě“ k.ú.  Havířov-město:  parc. č.1536 (dříve1370/10)  o  vým. 279 m2,   
     parc. č. 2265/2 (dříve 2004/10) o  vým. 42 m2,   parc. č. 2265/3 (dříve 
     2004/11) o  vým. 378 m2,  parc. č.2739/2 (dříve 2159/2) o vým. 36 m2,   
     parc. č. 2741/2 (dříve 2161/2) o vým.100 m2,  parc.č.  2748/4 
     (dříve2166/8)  o  vým.  849 m2,  t.j. celkem  1684 m2      
c) „Úpravy  ul.  Dělnické u   tržnice  a  OD  Elán“  
      k.ú. Havířov- město  parc. č.  1237/2  (dříve 1108/4)  o vým.157 m2  
      a  pozemek  parc. č.  1234/2  (dříve 1105/2)  o  výměře  219 m2 v   
      majetku  města, tj. celkem 376 m2, zastavěné autobus. zálivy 
         
obdarovanému: Správě silnic  MS kraje,  Úprkova  1,  Ostrava, s  právem  hospodaření střediska  Karviná, se  sídlem:  Sv. Čecha 1877  IČ: 00095711    
       
2.   darování  staveb v majetku  města   
      vybudovaných v rámci st."Chodník  pro  pěší  na  ul. Padlých hrdinů 
      v Havířově - Životicích"  
a)   úpravy komunikace a  zastávkové zálivy  vč. součástí  a příslušenství,   
      vybudované  na  pozemcích  k.ú. Bludovice,  které  jsou  předmětem daru   
      dle  bodu 1a),  a  na stávajících pozemcích  ve  vlastnictví  obdarovaného
b)  část  dešťové  kanalizace, umístěné  na  pozemcích  cizích  vlastníků,  
      k.ú. Bludovice, parc. 2238/5,  2239, 2241, 2246/1  a   vyústní  objekt 
      na  pozemku  (EN 2247/1) obdarovaný:  Správa silnic  MS kraje,    
      Úprkova  1,  Ostrava, s  právem  hospodaření střediska  Karviná, 
      se  sídlem:  Sv. Čecha 1877  IČ: 00095711    
                                                                                          
3.  Přijetí daru pozemků pod chodníky v majetku města, vybudovanými  
      v rámci  staveb: 
a)  „Chodník  pro  pěší  na  ul. Padlých hrdinů v Havířově -  Životicích" 
       k.ú.  Bludovice,  parc. č. 1814/13  o vým. 9 m2,   parc. č. 1814/14  o  
       vým. 21 m2, parc. č. 1814/15 o  vým. 31 m2,  parc. č. 1814/16  o  vým. 
      435 m2,  parc. č.1814/19 o  vým. 288 m2,  parc. č. 1814/22  o  vým. 
      1012 m2,  tj.  celkem  1796 m2           
b)  „Obch. centrum TESCO“ 
     k.ú. Havířov- město,   parc. č. 3671/2 o  vým. 211m2,  parc. č. 3671/3   
     o vým. 245 m2, parc. č. 3671/5  o  vým. 293 m2 ,  parc. č. 3663/2 
     o  vým. 92 m2,  tj.  celkem 841  m2             

     dárce: Správa silnic MS kraje,  Úprkova  1,  Ostrava, právo hospodaření    
     střediska  Karviná, se  sídlem:  Sv. Čecha 1877  IČ: 00095711    

a   p o v ě ř u j e  

náměstka primátorky pro  ekonomiku  a správu majetku pana  Martina Balšána podpisem darovací  smlouvy    
                                                                                   Z: vedoucí  MJPO
                                                                                   T: 31. 12. 2003
___________________________________________________________________________


300/7/ZM/03 – Žádost o snížení kupní ceny_______________________________________

Zastupitelstvo města Havířova

n e s c h v a l u j e  

manž.Vilému a Alžbětě Šubčíkovým, bytem Havířov-Město, Lípová 3   snížení kupní ceny z  9 000,- Kč  na cenu smluvní ve výši 4 000,- Kč
___________________________________________________________________________


301/7/ZM/03 – Podmínky veřejné soutěže na prodej pozemku parc.č. 3739/2 
                          k.ú. Havířov-město______________________________________________

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e  

podmínky veřejné soutěže č.12/MJP/03 na prodej pozemku parc.č. 3739/2
o výměře 3435 m2 kat. území Havířov-město za minimální cenu 300,- Kč/m2  
___________________________________________________________________________


302/7/ZM/03 – Zrušení darovací smlouvy – památník______________________________

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

uzavření dohody o zrušení 
- darovací smlouvy č. E/MJP/723/97 ze dne 1. 12. 1997 ke dni podpisu   
   dohody  s tím, že správcem památníku bude odbor školství a kultury                                                                                                                                                           
- smlouvy o výpůjčce části pozemku  parc. č.  2250/29, k. ú. Havířov-město, 
   o vým. 7 m2, zastavěného památníkem, ze dne 1.12.1997, č.E/713/MJP/97
  



p o v ě ř u j e

náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku Martina Balšána 
podpisem této dohody
                                                                                        Z: vedoucí OMJP                                                                                                                        
                                                                                        T:  30.  11. 2003
___________________________________________________________________________


303/7/ZM/03 – Záměr prodeje nebo směny pozemků k.ú. Havířov-město pro společnost 
                          Lidl Česká republika, v.o.s.  ______________________________________

Zastupitelstvo města Havířova 

n e s c h v a l u j e  

záměr  směny pozemků, a to   pozemku parc.č. 4001 o výměře 2874 m2, části pozemku parc.č. 4017 o výměře cca 100 m2 včetně zpevněné plochy a části pozemku parc.č. 4016, k.ú. Havířov-město ve vlastnictví statutárního města Havířova za část pozemku parc.č. 4014 o výměře cca 8500 m2 k.ú. Havířov-město ve vlastnictví současného vlastníka  společnosti N-Invest, a.s., Komárov u Hořovic, Buzulucká 108, IČ: 25056301
nebo  budoucího vlastníka, společnosti Lidl Česká republika v.o.s., Praha 5 -  Stodůlky, K Hájům 2/1233, IČ: 26178541 za účelem výstavby občanské vybavenosti – prodejny potravin LIDL 
___________________________________________________________________________


304/7/ZM/03 – Návrh tvorby „Koncepce bydlení statutárního města Havířova“   ______

Zastupitelstvo města Havířova

n e p ř i j a l o

v tomto bodě navrhované usnesení 
___________________________________________________________________________


305/7/ZM/03 – Projekt regenerace panelového sídliště Havířov-Šumbark, 
                          lokalita Za Teslou_______________________________________________

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e 

1. 
Projekt regenerace panelového sídliště Havířov-Šumbark, lokalita Za Teslou v rozsahu 1.až 10.etapy, které jsou vymezeny v jeho textové části A.I, ekonomické části A.II a ve výkresové části BI, CI, CII a CIII, které jsou jeho nedílnou součástí a to v souladu s nařízením vlády č.494/2000 Sb. o podmínkách poskytování dotací ze státního rozpočtu na podporu regenerace panelových sídlišť

2. 
Přípravu a realizaci investiční akce 1.etapy regenerace panelového sídliště Havířov-Šumbark, lokalita Za Teslou v roce 2004 za předpokladu získání dotací dle nařízení vlády č.494/2000 Sb. s náklady v následujícím rozsahu:

                         
    náklady v tis.  Kč
 

Název položky             viz tabulka 2.2 výkres CII
projekt
realizace
náklady celkem          v tis. Kč (P+R)

S12 - polyfunkční hřiště
637
12 750
 

celkem
637
12 750
13 387


3. 
Zapracování finančních prostředků v minimální výši 4,015 mil. Kč (maximálně však 50% z celkových rozpočtových nákladů 1.etapy) do rozpočtu města Havířova v rámci jeho tvorby pro rok 2004 a to jako nutnou spoluúčast města Havířova na financování přípravy a realizace 1.etapy projektu regenerace v souladu s nařízením vlády č.494/2000 Sb.

p o v ě ř u j e 

primátorku Statutárního města Havířova PaedDr. Miladu Halíkovou 
podpisem a podáním příslušných žádostí o dotaci dle nařízení vlády 
č.494/2000 Sb. o poskytování dotací ze státního rozpočtu na podporu 
regenerace panelových sídlišť a to ve stanoveném termínu podání v r.2004 
na Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

___________________________________________________________________________


306/7/ZM/03 – Přijetí dotace na realizaci díla "Revitalizace centrálních ploch města 
                          Havířova včetně Hlavní třídy v Havířově městě"_____________________

Zastupitelstvo města Havířova 

s c h v a l u j e

přijetí dotace ve výši 15 000 000,- Kč na realizaci akce Revitalizace 
centrálních ploch města Havířova včetně Hlavní třídy v Havířově-Městě

___________________________________________________________________________




307/7/ZM/03 – Požadavek na dofinancování mzdových prostředků včetně zákonných 
                          odvodů a přídělu do FKSP k zabezpečení financování  integrace dětí 
                          a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a asistenční službu na 
                          období září – prosinec 2003 a požadavek na dofinancování v Mateřské 
                          škole Havířov–Město Lipová 15 pro r. 2003_________________________

Zastupitelstvo města Havířova 

s c h v a l u j e

dofinancování mzdových prostředků včetně zákonných odvodů a přídělu 
do FKSP na období září - prosinec 2003 na integraci dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a asistenční službu zvýšením příspěvku na provoz pro:
- Základní školu Havířov – Město M. Kudeříkové 14 okres Karviná,    
   příspěvková organizace                                      ve výši     42.000,- Kč
- Mateřskou školu Havířov – Město Švabinského 7/993, příspěvková   
   organizace                                                           ve výši     39.000,- Kč     
a  na období roku 2003 pro:
- Mateřskou školu Havířov – Město Lipová 15  ve výši   217.000,- Kč

Celkem                               ve výši   298.000,- Kč dle důvodové zprávy                    
___________________________________________________________________________


308/7/ZM/03 – Změny účelů použití dotací v kulturní a sociální oblasti v r. 2003 
                          v kapitole rozpočtu „dotace a dary“________________________________

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e 

změny  účelu použití schválených dotací v  kapitole  rozpočtu „dotace a dary“ 
(usn. č. 130/5/ZM/03 ze dne 28. 4.  2003) 

1. v kulturní oblasti:
Základní umělecké škole Bohuslava Martinů  Havířov, IČ 62331663
- rozšířit účel použití již poskytnuté dotace ve výši 60 000,-- Kč  výtvarného projektu 3. ročníku Sympózia  „Lípa Havířov“ o pořízení nářadí, materiálu 
a služeb spojených s převozem  kmenů
Sdružení TRANOSCIUS, IČ 69206473
- rozšířit účel použití poskytnuté dotace v r. 2002 ve výši 35 000,-- Kč Mezinárodní dětské výtvarné soutěže v oboru kresby a grafiky „Krásná jako kvítka“ o poštovné, tisk propagačních materiálů, foto a video dokumentaci.

2. v sociální oblasti:
APROPO - asociace pro postižené, IČ 69206244
- změnit původní název projektu “Rehabilitační plavání vozíčkářů a ostatních TTP“ poskytnuté dotace ve výši 12.000,- Kč na název „Rehabilitační pobyt 

vozíčkářů a ostatních TTP“ a změnit účel použití na masáže, léčebnou rehabilitaci a osobní asistenci, místo původního účelu cestovného

Nadační fond ČTYŘLÍSTEK, IČ 25842590
- změnit účel použití projektu „Příležitost pro všechny“ na ubytování 
a stravování, místo původního účelu nájmu. 

Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR-ZO INNA Havířov, 
IČ 66182999
- změnit účel použití poskytnuté dotace ve výši 10.000,- Kč „Centru pomoci pro onkologické pacienty, zejména ženy po operaci prsu“ na nájem prostor, místo původního účelu inventáře-vybavení “Centra...“ 
								 Z : vedoucí OŠK
								 T : 1. 10. 2003
___________________________________________________________________________


309/7/ZM/03 – Poskytnutí dotací z rezervy z oblasti sportu_________________________

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

poskytnutí dotací z rezervy z oblasti sportu kapitoly rozpočtu "dotace a dary " schválené  dne 28.4. 2003, č.usn. 130/5/ZM/03 ve výši:
30.000,- Kč - Rugby Club Havířov (IČ  66182697)			
                      - účel : částečná úhrada nákladů pro družstvo mužů (cestovné, 
                         doprava, stravné)
10.000,- Kč - Tělovýchovná jednota Havířov - Dolní Datyně (IČ  45239134)		 - účel : nákup prostředků pro údržbu hrací plochy a nátěr 
                       oplocení areálu 
30.000,- Kč - Tělovýchovná jednota Slovan Havířov (IČ  45239070)
                       - účel : rekonstrukce havarijního stavu vytápění, ohřevu teplé  
                       vody a rozvodu vody  
60.000,- Kč - TJ Baník Havířov (IČ  533441)
	             - účel : mládežnická družstva  šachu, karate, soutěžního 
                       aerobiku (nájemné, cestovné, sportovní vybavení)                                             
5.000,- Kč - p. Zdeněk Zwiener (r. č. 560603/1079) 
                     - účel : vytvoření svět. rekordu v chůzi nonstop (sportovní 
                     obuv, strava, pitný režim)
50.000,- Kč - VICTORIA  SK  BOX (IČ  70237662)
	             - účel : částečné krytí zvýšených nákladů na nájmy a energie

n e s c h v a l u j e  

poskytnutí dotací těmto žadatelům:
a) Klub vodního lyžování Havířov (IČ  64628663) - sportovní den „Kolo - 
    voda 2003“


b) Sportovní klub stolního tenisu Baník Havířov (IČ  18055991) - nákup stolů 
    s příslušenstvím
							Z : vedoucí OŠK
								T : 6.10. 2003
___________________________________________________________________________


310/7/ZM/03 – Poskytnutí dotací školám za umístění v celoroční soutěži „ Havířovská 
   liga základních a středních škol“ ve školním roce 2002/2003      ________

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

poskytnutí dotací v celkové  výši 47.000,- Kč školám za umístění v celoroční soutěži "Havířovská liga základních a středních škol" ve školním roce 2002/2003 ze “Zvláštní kapitoly“ sportovní oblasti schválené ZMH dne 28.4. 2003, č.usn. 130/5/ZM/03, kapitola rozpočtu „dotace a dary“. Dotace bude poskytnuta na nákup sportovních pomůcek.

Základní školy dle pořadí umístění  takto :
1.  12.000,- Kč  Základní škola  Havířov-Město M.Kudeříkové 14 okres   
      Karviná, příspěvková organizace (IČ  62331248)	
2.   7.000,- Kč  Základní škola Havířov-Šumbark Moravská 29/497 okres   
      Karviná, příspěvková  organizace (IČ 70958131)
3.   5.000,- Kč  Základní škola Havířov-Šumbark Gen. Svobody 16/284 okres  
      Karviná (IČ 48805513)	
4.   3.000,- Kč  Základní škola Havířov-Podlesí Mládežnická 11/1564 okres    
      Karviná, příspěvková organizace (IČ 70958114)	
5.   2.000,- Kč  Základní škola Havířov-Šumbark  Školní 1/814 okres Karviná,  
      příspěvková organizace (IČ 70958149)

Střední školy  takto:
7.000,- Kč  Gymnázium, Havířov-Podlesí, Studentská 11, příspěvková   
                    organizace (IČ  62331582)
6.000,- Kč  Gymnázium Havířov - Město, Komenského 2, příspěvková    
                    organizace (IČ  62331558)
3.000,- Kč   Střední průmyslová škola elektrotechnická, Havířov,    
                    Makarenkova 1, příspěvková  organizace (IČ  62331574 )
2.000,- Kč   Střední průmyslová škola stavební, Havířov -Podlesí, Kollárova   
                     2, příspěvková organizace (IČ  62331566)

							Z: vedoucí OŠK
								T: 10.10. 2003
___________________________________________________________________________





311/7/ZM/03 – Poskytnutí  dotace na  organizační zabezpečení společensko kulturních 
                          akcí ve městě Havířově v roce 2003 v rámci Evropského roku osob 
                          se zdravotním postižením________________________________________

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

informativní zprávu o organizačním zabezpečení společensko kulturních akcí ve městě Havířově v roce 2003 v rámci Evropského roku osob se zdravotním postižením

s c h v a l u j e

198.650,- Kč z položky nespecifikované neinvestiční rozpočtové rezervy na společensko kulturní programy organizované v Havířově v rámci Evropského roku 2003 osob zdravotně postižených pro:

  - ÚSP Havířov – na sportovní hry ………………………………..21.000,- Kč
- Centru zdravotně postižených Moravskoslezského kraje,
   Oblastní pracoviště Havířov, Lipová 15 – na společenské setkání
   Zdravotně postižených s veřejností……………………………..15.650,- Kč
- MKS Havířov – na společensko kulturní akce (Mikulášská nadílka
   a zábava pro děti a 2 koncerty)…..……………………………162.000,- Kč

u k l á d á

komisi sociální a pro přidělování bytů zvláštního určení, vedoucí OSV MMH, ředitelce ÚSP a MKS a řediteli SSRZ organizačně zabezpečit důstojný průběh všech akcí dle programů uvedených ve zprávě
___________________________________________________________________________


312/7/ZM/03 – Poskytnutí dotace Slezské diakonii Český Těšín______________________
  
Zastupitelstvo města Havířova

n e s c h v a l u j e 

dotaci Slezské diakonii Český Těšín (IČ 65468562) na podporu střediska Ráchel ve výši 100.000,- Kč a pro poradnu Elpis ve výši 50.000,- Kč působících na území Havířova
								  Z : vedoucí OŠK
							              T : 30. září 2003
__________________________________________________________________________





313/7/ZM/03 – Projekty protidrogové politiky města Havířova na rok 2004___________

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e    

projekty protidrogové politiky města Havířova na rok 2004

a  u k l á d á

- městskému protidrogovému koordinátorovi zajistit zpracování a předložení  
   projektů v řádných termínech 

- vedoucímu ekonomického odboru vyčlenit v rozpočtu města na rok 2004  
  finanční částku ve výši 694 360,-  Kč jako finanční rezervu pro podíl města 
  na projekty protidrogové politiky (příloha 1)
___________________________________________________________________________


314/7/ZM/03 – Personální změny ve Finančním výboru ZMH_______________________

                         Zastupitelstvo města Havířova

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

                         rezignaci Ing.Radslava Masného na funkci člena a předsedy Finančního 
                         výboru  ZMH, rezignaci Libora Čtvrtky na funkci člena Finančního výboru 
                         ZMH, rezignaci Ing.Stanislava Nevřely a Leopolda Turoně na funkci člena 
                         Kontrolního výboru ZMH 

                         a    n e p ř i j a l o 

                         k volbě do funkce předsedy Finančního výboru ZMH navrhované usnesení ___________________________________________________________________________

315/7/ZM/03 – INFORMATIVNÍ   ZPRÁVY: 

I.  Informativní zpráva o vývoji příjmů, výdajů, financování 
     a rozvahových účtů města Havířova, vývoji hospodářské činnosti 
     a hospodaření městem zřízených příspěvkových organizací 
     za období leden – srpen 2003________________________________

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í 

informativní zprávu o vývoji příjmů, výdajů, financování a rozvahových účtů města Havířova, vývoji hospodářské činnosti a hospodaření městem zřízených příspěvkových organizací za období leden – srpen 2003
___________________________________________________________________________
II.  Harmonogram přípravy rozpočtu města Havířova na rok 2004 ___

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e    n a   v ě d o m í

harmonogram přípravy návrhu rozpočtu města Havířova na rok 2004
___________________________________________________________________________


III. Informativní zpráva - zástupci města v orgánech obchodních 
       společností  ______________________________________________

Zastupitelstvo města Havířova 

b e r e   n a   v ě d o m í

obsah předložené informativní zprávy 
___________________________________________________________________________


IV. Informativní zpráva o vyhodnocení plnění Strategického plánu 
      ekonomického rozvoje Statutárního města Havířova____________

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

zprávu o vyhodnocení plnění Strategického plánu ekonomického rozvoje Statutárního města Havířova za období od 1.11.2001 - 30.6.2003
___________________________________________________________________________


V. Informativní zpráva o plnění usn. ZMH č. 154/5/ZM/03__________

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e    n a   v ě d o m í

informativní zprávu o plnění úkolu z usnesení č. 154/5/ZM/03 ve věci převodu stavby Kanalizačního sběrače „F“ a navrhujeme vypustit ze sledování vzhledem ke skutečnostem uvedeným v důvodové zprávě
___________________________________________________________________________


VI. Informativní zpráva - zánik funkce přísedícího u Krajského soudu 
      v Ostravě - František Hájiček________________________________

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e    n a   v ě d o m í

zánik funkce přísedícího Krajského soudu v Ostravě p. Františka Hájička, nar. 17. 11. 1963, bytem Havířov – Město, Formanská 1423/17 dle § 98 zák.č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů 
___________________________________________________________________________


VII. Smlouva o vzájemné spolupráci a partnerských vztazích mezi 
        městy Havířovem  a  Banskou  Bystricí ______________________

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e  n a  v ě d o m í

informativní zprávu o smlouvě o vzájemné spolupráci a partnerských 
vztazích mezi městy Havířovem a  Banskou  Bystricí
___________________________________________________________________________


VIII. Děkovný dopis TYFLOSERVISU, o.p.s. Ostrava – Vítkovice____

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í     

děkovný dopis TYFLOSERVISU, o.p.s. Ostrava - Vítkovice, IČ 26200481 dle přílohy
___________________________________________________________________________


IX. Informativní zpráva  o průběhu realizace zakázek                         
      ZAJ   č.8/OIV/03 „ZŠ Pujmanové, Havířov - Šumbark – 
      rekonstrukce střechy družiny“a ZAJ č.9/OIV/03 ,,ZŠ Žákovská, 
      Havířov - Město   -  rekonstrukce střechy hlavní budovy - částí 
      označených C a E“_________________________________________

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e    n a   v ě d o m í 

předloženou informativní zprávu
__________________________________________________________________________________________


X. Jazykové vzdělávání ________________________________________

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

jazykové vzdělávání členů zastupitelstva v rozsahu dle důvodové zprávy
___________________________________________________________________________


XI. Informativní zpráva o činnosti Finančního výboru ZMH_________

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

zápis z jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Havířova 
za období od 10. 6. 2003 do 1. 9. 2003
___________________________________________________________________________


XII.  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
doplněnou o dotazy a připomínky zastupitelů
__________________________________________________________________________


316/7/ZM/03 – Závěrečné usnesení______________________________________________

                          Zastupitelstvo města Havířova

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

                          závěrečné usnesení návrhové komise ze 7.zasedání Zastupitelstva  města  
                          Havířova, konaného dne 15.září 2003
___________________________________________________________________________



