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U S N E S E N Í
z  8. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne  3.11. 2003



317/8/ZM/03 – Ověření zápisu ze zasedání ZMH dne 15.9.2003______________________

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

zápis ze  7. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 15.9.2003 
___________________________________________________________________________


318/8/ZM/03 – Schválení ověřovatelů zápisu______________________________________

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

jako ověřovatele zápisu z 8.zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 3.11.2003 

  p. Libora   F O L T Ý N A 

  p. Petra   D R Á P A L A
___________________________________________________________________________


319/8/ZM/03 – Schválení programu zasedání_____________________________________

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

předložený program 8. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 3.11.2003 
___________________________________________________________________________









320/8/ZM/03 – Volba návrhové komise 

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

návrhovou komisi pro  8. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konané dne 3.11.2003 ve složení:    
         předseda komise: Ing.Karel ŽÁK
                                  členové:                 Mgr.Viktor  KALOUSEK
      Jarmila SVĚTLÍKOVÁ
                     		      RSDr.Jiří NOVÁK
   			      MUDr.Jiřina HEROKOVÁ                                     
                                         Ing.Jana PONDĚLÍČKOVÁ – pracovnice MmH
___________________________________________________________________________


321/8/ZM/03 –  Informativní zpráva o jednáních k transformaci NsP Havířov_________

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e    n a     v ě d o m í

informativní zprávu o jednáních k transformaci NsP Havířov

u k l á d á

                           náměstkovi primátorky PaedDr.Svatopluku Novákovi
                           1. informovat se o přípravě materiálů pro prosincové zasedání krajského zastupitelstva Moravskoslezského kraje, týkajících se transformace zdravotnictví v Moravskoslezském kraji 
							T: prosinec
      							Z: NSR 

                          2. v případě nutnosti svolat zástupce politických klubů k projednání dané situace
					
                          3. vytvořit pracovní skupinu složenou ze zástupců všech politických stran, kteří budou průběžně informovat politické kluby o záležitostech týkajících se NsP Havířov	
							T: 10.11.2003
						               Z: NSR
   __________________________________________________________________________


322/8/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  

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
___________________________________________________________________________


323/8/ZM/03 – Obecně závazná vyhláška, kterou se mění a doplňuje Obecně závazná   
                          vyhláška  o nakládání s komunálním a stavebním odpadem na území   
                          města  Havířova č.j.15/2001/MH, ve znění pozdějších změn a úprav   
                          č.j.3/2002/MH__________________________________________________

Zastupitelstvo města Havířova

v y d á v á

Obecně závaznou vyhlášku, kterou se mění a doplňuje Obecně závazná vyhláška o nakládání s komunálním a stavebním odpadem na území města Havířova č.j. 15/2001/MH, ve znění pozdějších změn a úprav č.j. 3/2002/MH
___________________________________________________________________________


324/8/ZM/03 – Obecně závazná vyhláška, kterou se mění Obecně závazná vyhláška  
                          o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,   
                          třídění, využívání  a odstraňování komunálních odpadů č.j.14/2001/ORG   
                          ze dne 19.11.2001,  ve  znění  pozdějších změn a doplňků______________

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e    n a   v ě d o m í

změnu zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích s účinnosti od 1.1.2004,

v y d á v á

Obecně závaznou vyhlášku, kterou se  mění Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů č.j. 14/2001/ORG ze dne 19.11.2001, ve znění pozdějších změn a doplňků, včetně změny v důvodové zprávě
___________________________________________________________________________
325/8/ZM/03 – Obecně závazná vyhláška, kterou se mění Obecně závazná vyhláška 
                          o  místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj ze dne   
                          19.12.1997,  č.j. 11/97, ve znění pozdějších změn_____________________

Zastupitelstvo města Havířova 

b e r e    n a   v ě d o m í

změnu zákona č.565/1990 Sb., o místních poplatcích s účinnosti od 1.ledna 2004,

v y d á v á

Obecně závaznou vyhlášku, kterou se mění Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj č.j. 11/97 ze dne 19.12.1997, ve znění Obecně závazné vyhlášky č.j. 10/98 ze dne 22.7.1998

u k l á d á 

správci poplatku minimálně jedenkrát za půl roku informovat RMH a ZMH o použití sankčních poplatků včetně jejich prominutí 

u k l á d á 

RMH zabezpečit prověrku umístění hracích automatů v souladu se zákonem

							T: 31.3.2004
___________________________________________________________________________


326/8/ZM/03 – Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze psů_________________

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í 

změnu zákona č.565/1990 Sb., o místních poplatcích, s účinnosti od 1.1.2004,

v y d á v á 

Obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku ze psů.

u k l á d á 

správci poplatku minimálně jedenkrát za půl roku informovat RMH a ZMH o použití sankčních poplatků včetně jejich prominutí 
___________________________________________________________________________


327/8/ZM/03 – Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za užívání veřejného   
                          prostranství____________________________________________________

n e p ř i j a l o 

v tomto bodě navrhované usnesení

___________________________________________________________________________


328/8/ZM/03 – Obecně závazná vyhláška, kterou se ruší místní poplatek ze vstupného __

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e    n a   v ě d o m í

důvody pro zrušení místního poplatku ze vstupného,

v y d á v á

Obecně závaznou vyhlášku o zrušení místního poplatku ze vstupného.   
___________________________________________________________________________


329/8/ZM/03 – Návrh tvorby „Koncepce bydlení statutárního města Havířova“   ______

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a  v ě d o m í 

informativní zprávu o činnosti pracovní skupiny na tvorbě materiálu “Koncepce bydlení statutárního města Havířova“ dle důvodové zprávy   

s c h v a l u j e   

1)  návrh osnovy tvorby „Koncepce bydlení statutárního města Havířova“ 
     v souladu s  přílohou  č.1 k  důvodové zprávě

2) Časový harmonogram tvorby „Koncepce bydlení statutárního města   
     Havířova“ v souladu s přílohou č. 2  k důvodové zprávě 

u k l á d á 

Radě města Havířova  informovat Zastupitelstvo města Havířova o postupu prací na tvorbě materiálu „Koncepce bydlení statutárního města Havířova“

                                                                  					Z: NHR
                                                                  					T: průběžně	
___________________________________________________________________________

330/8/ZM/03 – Návrh úprav rozpočtu IV. na rok 2003 - rozpočtová opatření č. 62. – 91.

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e   

      a) návrh úprav rozpočtu IV. na rok 2003 – rozpočtová opatření č. 62. – 91.;
      b) na základě schválených rozpočtových opatření tyto nové závazné ukazatele  
                              rozpočtu města Havířova:
                          I. Příjmy celkem (tř. 1 až 4)                                      1 318 623,6 tis. Kč
z toho: tř. 1 – daňové příjmy                                         696 861,8 tis.Kč
            tř. 2 – nedaňové příjmy                                      28 726,6 tis. Kč
            tř. 3 – kapitálové příjmy                                     13 677,0 tis. Kč
            tř. 4 – přijaté dotace                                          579 358,2 tis. Kč

II. Výdaje celkem (a, + b,)                                      1 472 863,00 tis. Kč
a) výdaje organizačních jednotek MmH                 1 102 508,75 tis. Kč
z toho: odbor životního prostředí                                        745,3 tis. Kč
            odbor školství a kultury                                      44 718,5 tis. Kč
            odbor územního rozvoje                                          527,0 tis. Kč
            stavební odbor                                                            50,0 tis. Kč
            odbor organizační                                           148 633,30 tis. Kč
            odbor sociálních věcí                                      260 623,30 tis. Kč
            odbor místního hospodářství                             160 326,9 tis. Kč
            odbor investiční výstavby                                 326 050,4 tis. Kč
            odbor majetkoprávní                                           11 047,0 tis. Kč
            městská policie                                                    48 486,0 tis. Kč
            odbor ekonomický                                           101 301,36 tis. Kč

b) příspěvky organizacím                                            340 659,30 tis. Kč
z toho: MŠ s právní subjektivitou                                  46 153,40 tis. Kč
            ZŠ s právní subjektivitou                                 176 200,20 tis. Kč
            Městské kulturní středisko                                 17 707,00 tis. Kč
            Městská knihovna                                              12 358,00 tis. Kč
            Sociální služby města Havířova                         15 894,00 tis. Kč
            Ústav sociální péče                                               7 712,00 tis. Kč
            Správa sportovních a rekreačních zařízení         27 233,20 tis. Kč
            Ostatní příspěvky a dary                                     37 401,50 tis. Kč

III. Financování celkem                                              +  154 239,4 tis. Kč
z toho: dlouhodobé přijaté úvěry                                      74 149,5 tis. Kč
            splátky půjčky a úvěru                                          38 338,0 tis. Kč
            změna stavu na bankovních účtech                 +  118 427,9 tis. Kč
___________________________________________________________________________






331/8/ZM/03 – Záměr prodeje části pozemku parc.č. 2600/1 k.ú. Havířov-město_______

Zastupitelstvo města  Havířova

s c h v a l u j e 
 
záměr prodeje části pozemku parc.č.2600/1 o výměře 34m2 k.ú.Havířov – město spol. T1 invest s.r.o., se sídlem Těrlicko, Horní Těrlicko, Hornická 686,  IČ: 25820818,  za účelem dostavby  řadových garáží za stejnou cenu, jak byla schválená ve veřejné soutěži, tj. 1250,-Kč/m2, s podmínkou  dodržení všech dalších podmínek veřejné soutěže č. 5/MJP/2003. 
V případě nesplnění tohoto závazku je spol. T1 invest s.r.o. povinna uhradit městu smluvní pokutu ve výši 100.000,-Kč.
___________________________________________________________________________


332/8/ZM/03 – Záměr prodeje části pozemku parc. č. 2267/1 k.ú. Prostřední Suchá__	
Zastupitelstvo  města Havířova

n e s c h v a l u j e    

záměr prodeje části pozemku parc.č. 2267/1 k.ú. Prostřední Suchá o výměře cca 29 m2 p.Karin Ondrušíkové, bytem Havířov-Prostřední Suchá, Budovatelů 47/908, k již postavenému prodejnímu stánku, který by upravila v případě podmínky na stavbu trvalého charakteru  
___________________________________________________________________________


333/8/ZM/03 – Záměr prodeje pozemku parc.č. 98/1 k.ú. Bludovice__________________

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e  

záměr prodeje pozemku parc.č. 98/1, zbořeniště o výměře 246 m2 k.ú. Bludovice p.Aleši Reisskupovi, bytem Havířov-Město, Klidná 795/13 za účelem integrace přilehlých pozemků a vybudování občanské vybavenosti
___________________________________________________________________________


334/8/ZM/03 – Záměr prodeje části pozemku parc.č. 2096 k.ú. Havířov-město_________

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e  

záměr prodeje části pozemku parc.č. 2096 k.ú. Havířov-město o výměře cca 600 m2 MUDr. Vladimíru Dudkovi, bytem Havířov-Město, Národní třída 42
za účelem  vybudování nestátního-zubního zdravotního střediska za cenu dle znaleckého posudku navýšenou o cenu za jeho zpracování
___________________________________________________________________________

335/8/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. 1225/36 o výměře 2m2 k.ú. Prostřední   
   Suchá p.Jaromíru Rohrsetzerovi,  bytem Havířov-Šumbark, Okružní 4e,    
   k již postavené garáži za smluvní cenu 500,- Kč/m2, celkem za 1000,- Kč 

2. záměr prodeje pozemku parc.č. 2444/2 o výměře 2 m2 k.ú. Havířov-město
    manž. Jindřichu a  Anežce Molínkovým, oba bytem Havířov- Město,   
    Moskevská 8/1120 k již postavené garáži za smluvní cenu 500,- Kč/m2,   
   celkem za 1000,- Kč

3. záměr prodeje pozemku parc.č. 1197/194 o výměře 2 m2 k.ú. Prostřední   
    Suchá p.Františku Kroutilíkovi, bytem Havířov-Město, J. Hory 7/1098
    k již postavené garáži za smluvní cenu 500,- Kč/m2, celkem za 1000,- Kč
___________________________________________________________________________


336/8/ZM/03 – Záměr prodeje pozemků parc.č. 2523, 2524/1, 2525/1, 2526/1 
                          k.ú. Dolní Suchá________________________________________________

Zastupitelstvo  města Havířova

s c h v a l u j e 

záměr prodeje pozemků parc.č. 2523 o výměře 178m2, 2524/1 o výměře 397m2, 2525/1 o výměře 357m2 a parc.č. 2526/1 o výměře 244m2 k.ú.Dolní  Suchá, manž. Magdaléně a Adolfu Němcovým, oba bytem  Na kopci 19/275, Havířov - Dolní Suchá,  za účelem zřízení zahrady
___________________________________________________________________________


337/8/ZM/03 – Prodej části pozemku parc.č. 494 k.ú. Havířov-město_________________

Zastupitelstvo  města  Havířova

s c h v a l u j e    

prodej 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
za cenu dle znaleckého posudku, tj.:
část pozemku parc.č. 494 k.ú. Havířov-město…………….……1 225,- Kč/m2
Opěrná zeď…………………………………………………….. 3 180,- Kč
Obrubníky …………………………………………………..…. 5 773,- Kč
Zámková beton. dlažba…………………………………..…….13 298,- Kč
Za zpracování znaleckého posudku…………………..….………  840,- Kč  
a   p o v ě ř u j e

náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetkem p.Martina Balšána podpisem smlouvy o budoucí kupní smlouvě a následně konečné kupní smlouvy

                                                                                            Z: vedoucí MJPO
                                                                                            T: 31.3.2004
___________________________________________________________________________


338/8/ZM/03 – Prodej části pozemku parc.č. 1223/1 k.ú. Prostřední Suchá____________

Zastupitelstvo města  Havířova

s c h v a l u j e           

prodej části pozemku parc.č. 1223/1 k.ú. Prostřední Suchá o výměře 12 m2
manž.Josefu a Dáši Koláčkovým, oba bytem Havířov-Město, 
Národní tř. 679/38 k již zřízené odstavné ploše u budovy zámečnické dílny, 
a to za cenu dle znal.posudku, tj. 200,- Kč/m2, celkem tedy za 2 400,- Kč 

a   p o v ě ř u j e

náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetkem p.Martina Balšána podpisem kupní smlouvy

                                                                                            Z: vedoucí MJPO
                                                                                            T: 31. 12. 2003
___________________________________________________________________________


339/8/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. 2025/86 o výměře 18 m2 k.ú. Prostřední Suchá
   vlastníku stavby  manž. Ing. Janu a Anděle Macháčkovým,   bytem 
   Havířov-Město, Švabinského 1 za cenu stanovenou znaleckým posudkem   
   ve výši 450,- Kč/m2, celkem 8 100,- Kč

2. prodej pozemku parc.č. 2081/15 o výměře 21 m2 k.ú. Prostřední Suchá
    vlastníkům stavby manž. Jindřichu a Jarmile Maciejkovým, bytem 
    Havířov- Podlesí, P. Bezruče 5/1545 za cenu stanovenou dle znaleckého    
    posudku ve výši 420,- Kč/m2, celkem 8 820,- Kč 



3. prodej pozemku parc.č. 2081/123 o výměře 21 m2 k.ú. Prostřední Suchá
    vlastníku stavby p. Janě Magerové,  bytem Havířov-Suchá, Dělnická 62 b)
    za cenu stanovenou dle znaleckého posudku ve výši 420,- Kč/m2, celkem 
    8 820,- Kč 

4. prodej pozemku parc.č. 2025/134 o výměře 26 m2 k.ú. Prostřední Suchá
    vlastníkům stavby manž. Jaromíru a Karin Klimkovým, bytem Havířov-   
    Město, Karvinská 22/1206, za cenu dle znaleckého posudku ve výši 
    450,- Kč/m2, celkem  11 700,- Kč s tím, že kupní cena bude provedena   
    formou měsíčních splátek ve výši 1000,- Kč  

a   p o v ě ř u j e

náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku p.Martina Balšána podpisem kupních smluv

                                                                                            Z: vedoucí MJPO
                                                                                            T: 31.3.2004
___________________________________________________________________________


340/8/ZM/03 – Prodej pozemků pod stavbami garáží k.ú. Prostřední Suchá___________

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e  
 
1.prodej 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  za cenu 500,- Kč/m2, celkem kupní   
   cena 8 000,- Kč

2.prodej 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 za cenu 500,- Kč/m2, celkem kupní cena 1 000,- Kč

3.prodej 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 za cenu 500,- Kč/m2, celkem kupní cena  1 000,- Kč

4. prodej 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 za cenu 500,- Kč/m2, celkem   
    kupní cena 1 000,- Kč

5.prodej 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 za cenu 500,- Kč/m2, celkem kupní cena  14 500,- Kč 


6.prodej 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 za cenu 500,- Kč/m2, celkem kupní cena 2 500,- Kč

7.prodej 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  za cenu 500,- Kč/m2, celkem kupní cena  1 500,- Kč

8.prodej 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 za cenu 500,- Kč/m2, celkem kupní cena 500,- Kč

9.prodej 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 za cenu 500,- Kč/m2, celkem kupní cena 1 000,- Kč

10.prodej  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 za cenu 500,- Kč/m2, celkem kupní cena 3 000,- Kč

11.prodej 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 za cenu 500,- Kč/m2, celkem kupní cena 3 500,- Kč

a    p o v ě ř u j e  

náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku p.Martina Balšána  podpisem kupních smluv

                                                                                  Z: vedoucí OMJP
                                                                                  T. 31. 3.2004
___________________________________________________________________________


341/8/ZM/03 – Prodej pozemků parc.č. 1390/17 a 1390/21 k.ú. Šumbark______________

Zastupitelstvo   města    Havířova

n e p ř i j a l o 

v tomto bodě navrhované usnesení  

                                                         
___________________________________________________________________________






342/8/ZM/03 – 1. Prodej pozemků parc. č. 486/4, 486/6, 486/7 a části pozemku parc.
                              č. 486/3  k.ú. Bludovice  
                         2. Záměr prodeje části pozemku parc.č. 511/25 k.ú. Bludovice__________

Zastupitelstvo  města Havířova

s c h v a l u j e    

1. 
prodej 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 za cenu dle znaleckého posudku, navýšenou o jeho zpracování tj.:
parc.č. 486/4 o výměře   35 m2 x 336,336 Kč/m2……zaokr. 11 772,-  Kč
parc.č. 486/7 o výměře 152 m2 x 336,336 Kč/m2……zaokr. 51 123,-  Kč
parc.č. 486/6 o výměře   68 m2 x 336,336 Kč/m2……zaokr. 22 871,-  Kč
parc.č. 486/3, část o cca 40 m2……………………………..336,34 Kč/m2
cena za zpracování znaleckého posudku…………………... 840,- Kč
s podmínkou , že kupující v souvislosti s prodejem části pozemku parc.č. 486/3 k.ú. Bludovice přemístí na vlastní náklady oplocení u Městského klubu důchodců

2. 
záměr prodeje části pozemku parc .č. 511/25 o výměře cca 180 m2 k.ú. Bludovice p.Jaromíru Janečkovi, bytem Havířov-Město, Vardasova 9 k již vybudovanému příjezdu k budově, a to za cenu dle platné vyhlášky, 
tj. 300,- Kč/m2 za podmínky zřízení věcného břemene ve prospěch města Havířov  ve věci zachování veřejného přístupu 

a     p o v ě ř u j e 

náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku p.Martina Balšána podpisem kupní smlouvy
                                                                                     Z: vedoucí OMJP
                                                                                     T: 31. 3. 2004
___________________________________________________________________________


343/8/ZM/03 – Prodej pozemku parc.č. 560/3 k.ú. Bludovice________________________

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e  

prodej 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

a   p o v ě ř u j e

náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetkem p. Martina Balšána podpisem kupní smlouvy

                                                                                            Z: vedoucí MJPO
                                                                                            T: 31.3.2004
___________________________________________________________________________


344/8/ZM/03 – Prodej pozemku parc.č. 27/1 a 27/2 k.ú. Šumbark____________________

Zastupitelstvo  města  Havířova  

s c h v a l u j e   

prodej  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 za  obvyklou tržní cenu  stanovenou  znalcem   ve výši 400,- Kč/m2,  celkem  za  1083 m2   činí  kupní cena 433.200,- Kč
                                                                
a    p o v ě ř u j e    

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


345/8/ZM/03 – Prodej částí pozemků 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 

prodej  částí pozemků parc.č. 2603, nově označený jako 2603/2  o výměře 1m2  k.ú. Prostřední Suchá a  parc.č. 586/5, nově označený jako 586/6  
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 600,-Kč  navýšenou o cenu za jeho zpracování 1.500,-Kč, tj.celkem  2 100,-Kč . 





a    p o v ě ř u j e 

náměstka  primátorky pro ekonomiku a správu majetku p.Martina Balšána podpisem kupní  smlouvy. 

                                                                                                  Z: vedoucí MJPO
                                                                                                  T: 31. 1. 2004
___________________________________________________________________________


346/8/ZM/03 – Prodej části pozemku parc.č. 2105/162 k.ú. Šumbark _________________

Zastupitelstvo města Havířova

n e p ř i j a l o 

v tomto bodě navrhované usnesení  
___________________________________________________________________________


347/8/ZM/03 – Prodej  části pozemku parc.č. 202/1 k.ú. Bludovice___________________

Zastupitelstvo města Havířova    

 n e p ř i j a l o 

v tomto bodě navrhované usnesení  
___________________________________________________________________________


348/8/ZM/03 – Prodej pozemků na stavbu RD v Havířově-Životicích, lokalita Osinky___

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e 

1. prodej pozemku parc.č. 2170/54  o výměře 1 078 m2 k.ú. Bludovice    
    manž. Ing.Jiřímu a Gabriele Micenkovým, oba bytem Havířov-Šumbark,   
    Mládí 19/1111, za 480,- Kč/m2, celkem za kupní cenu  517 440,- Kč

2. prodej pozemku parc.č. 2170/43 o výměře 1 059 m2 k.ú. Bludovice    
    manž.Tomáši a Ing.Adrianě Vítkovým, oba  bytem Havířov-Město,   
    Jaselská 2/1195, za 480,- Kč/m2, celkem za kupní cenu 508 320,- Kč
___________________________________________________________________________






349/8/ZM/03 – Převod pozemků od ČR – Ústavu územního rozvoje Brno_____________

Zastupitelstvo města  Havířova

s c h v a l u j e   

bezúplatný převod  pozemků parc.č. 596/10 o výměře 61 m2, parc.č. (PK 298/1 ) o výměře 153 m2, parc.č. (PK 1488) o výměře 22 m2 k.ú. Bludovice a pozemků parc.č. 2451/2 o výměře 235 m2, parc.č. 2479/3 o výměře 1763 m2  k.ú. Šumbark od České republiky –Ústavu územního rozvoje, Jakubské nám. čp.3, Brno, IČ: 60556552 

a    p o v ě ř u j e

primátorku statutárního města Havířova PaedDr. Miladu Halíkovou  podpisem smlouvy o bezúplatném převodu pozemků

                           	            	                                                Z: vedoucí OMJP
                                   		            	                                    T: 31. 3. 2004 
___________________________________________________________________________


350/8/ZM/03 – Výkup pozemku k.ú. Šumbark, parc. č (PK 50) a parc.č. 2322__________
  
Zastupitelstvo  města  Havířova

n e s c h v a l u j e

výkup   pozemku  k.ú.  Šumbark,   parc. č.  (PK 50) o  výměře  239 m2,  sloučeného  do  MK  Nová   a  pozemku  parc. č. 2322 – ostatní  plocha-  neplodná  o  výměře  551 m2, ve  vlastnictví  p. Vítězslava  Kozubka,  bytem  Nám. T.G. Masaryka 5,  Havířov – Šumbark, kupní cena za  pozemek  pod místní  komunikací  300,-Kč/m2,  tj.  71.700,- Kč, za  pozemek ostatní plocha – neplodná  7,- Kč/m2, tj. 3.857,- Kč, tj.výkup celkem 75.557,-Kč     
___________________________________________________________________________


351/8/ZM/03 – Výkup části pozemků parc.č. 1678, 1679 a 1680/6 k.ú. Bludovice________

Zastupitelstvo města Havířova

n e s c h v a l u j e   

výkup části pozemků parc.č. 1678, 1679 a 1680/6 o výměře cca 190  m2 
k.ú. Bludovice od manž.Antonína a Marie Mrugalových, oba bytem Havířov-Bludovice,  Prostřední 25, a to za smluvní cenu 200,- Kč/m2
___________________________________________________________________________



352/8/ZM/03 – Bezúplatný převod pozemků parc.č. 1308/5, 1308/7, 1308/12 a 1308/13 
                         k.ú. Prostřední  Suchá manž.Pučokovým____________________________

Zastupitelstvo města Havířova

r u š í 

usnesení Zastupitelstva města Havířova č. 485/18/ZM/20 ze dne 18.9. 2000
  
s c h v a l u j e
 
bezúplatný převod - darování 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 rodinnému domu, garáži  a zřízené zahradě

a     p o v ě ř u j e 

náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku p.Martina Balšána podpisem darovací smlouvy
                                                                                                  Z: vedoucí MJPO
                                                                                                  T: 31. 1. 2004
___________________________________________________________________________


353/8/ZM/03 – Záměr prodeje stavby  veřejného WC v Havířově-Šumbarku__________

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

záměr prodeje stavby veřejného WC na pozemku parc.č. 1/1 k. ú. Šumbark a části pozemku parc. č. 1/1 k. ú. Šumbark zastavěného stavbou veřejného WC, za účelem vybudování restauračního zařízení a přístupů  o výměře cca 210 m2, p. Dušanu Plutínskému, bytem Mládí 10/1100, Havířov – Šumbark
včetně změny v důvodové zprávě
___________________________________________________________________________


354/8/ZM/03 – Žádost Ing. Ivo Tomana o prominutí úhrady sankčních úroků_________

Zastupitelstvo  města Havířova

s c h v a l u j e

žádost Ing. Ivo Tomana, bytem Milevská 835/8, Praha 4 - Podolí, o prominutí úhrady sankčních úroků ve výši 51.084,- Kč
___________________________________________________________________________

355/8/ZM/03 – Závěrečné rozdělení dotací z rezervy z oblasti sportu_________________

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

poskytnutí dotací v celkové výši 558.000,- Kč z rezervy z oblasti sportu kapitoly rozpočtu města Havířova "dotace a dary"  schválené dne 28.4. 2003, č.usn. 130/5/ZM/03 :
15.000,- Kč -  Sportovní krasobruslařský klub AZ Havířov (IČ 68149352)
                       - účel: pronájem ledové plochy na mezinárodní závod "Velká    
                                  cena Havířova"
30.000,- Kč - Atletický Club Havířov  (IČ  45238863)
	             - účel: materiální vybavení, doprava
60.000,- Kč - Tělovýchovná jednota Start Havířov  (IČ  62331345)
           - účel: nákup sportovního vybavení
30.000,- Kč - Florbalový klub Torpedo Havířov (IČ  64630455)
	             - účel: zvýšené náklady na nájmy pro mládežnická družstva 
70.000,- Kč - Sportovní klub volejbalu Havířov (IČ 48806323)     
                       - účel:  zvýšené náklady na nájmy
10.000,- Kč - Sportovní klub fotbalový (IČ 60784598)
	          	 - účel: zvýšené náklady související s postupem družstva dorostu   
                                  do vyšší  soutěže
150.000,- Kč - Slavia Havířov (IČ 68321139)
		 - účel: zvýšené provozní náklady
20.000,- Kč -  TJ Žák (IČ 26584034)
		 - účel: materiální vybavení kroužku ragby (10.000,- Kč) a   
                                  ostatní sportovní  vybavení
20.000,- Kč - Sportovní klub vzpírání Baník Havířov (IČ 14614260)
		 - účel: finále MČR mladších žáků (15.11. 2003) a starších žáků   
                                  (6.12. 2003) - rozhodčí, ubytování, technické zajištění  
                                  soutěže
30.000,- Kč - VICTORIA SK BOX  (IČ 70237662)
                      - účel: organizace mezinárodního turnaje juniorů (pronájem    
                                 haly, ubytování) a  provozní  náklady sport. klubu
50.000,- Kč - TJ Baník Havířov (IČ 533441)
		 - účel: zvýšené nájmy a sportovní vybavení
60.000,- Kč - Tělovýchovná jednota Slovan Havířov (IČ 45239070)
		 - účel: provozní náklady a údržba
13.000,- Kč - TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA ČSAD HAVÍŘOV 
                       (IČ 45215626)
		 - účel: materiální vybavení pro oddíly žákovské a dívčí kopané

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 : 20.11. 2003
356/8/ZM/03 – Poskytnutí dotací na částečnou úhradu nákladů v souvislosti    
                          s pořádáním  „Havířovské ligy základních a středních škol ve školním    
                          roce 2003/2004_________________________________________________

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

poskytnutí dotací v celkové  výši 73.000,- Kč školám a sportovním subjektům na částečnou úhradu nákladů v souvislosti s pořádáním celoroční soutěže  "Havířovská liga základních a středních škol" ve školním roce 2003/2004 
ze „Zvláštní kapitoly“ sportovní oblasti schválené ZMH dne 28.4. 2003, č.usn. 130/5/ZM/03, kapitola rozpočtu „dotace a dary“. Dotace budou poskytnuty na odměny pro rozhodčí, nákup cen, nájmy a malé občerstvení

12.000,- Kč	Dům dětí a mládeže, Havířov - Město, Na Nábřeží 41 
                       (IČ 60337273) 
27.000,- Kč	Atletický Club Havířov (IČ  45238863)
  3.000,- Kč	Sportovní klub stolního tenisu Baník Havířov (IČ 18055991)
  2.000,- Kč	Sportovní klub orientačního běhu Baník Havířov (IČ 44938403)
  2.000,- Kč	Základní škola Havířov-Podlesí K. Světlé 1/1372 okres Karviná         
                      (IČ 48805424)
  2.000,- Kč	Základní škola  Havířov-Město M.Kudeříkové 14 okres  
                      Karviná, příspěvková  organizace (IČ  62331248)	
  2.000,- Kč	Střední průmyslová škola elektrotechnická, Havířov,   
                      Makarenkova 1,  příspěvková  organizace (IČ  62331574 )
  2.000,- Kč	Hotelová škola a Obchodní a podnikatelská akademie s.r.o.
                      736 01  Havířov-Podlesí, Tajovského 2 (IČ 25378066)
  7.000,- Kč	Učiliště, Odborné učiliště a Praktická škola, Havířov - Šumbark,   
                      Školní 2, (IČ  13644297)
  2.000,- Kč	Střední odborná škola a Střední odborné učiliště,Havířov- 
                      Šumbark, Lidická 600, příspěvková organizace (IČ 68321261)
  2.000,- Kč	Gymnázium Havířov - Město, Komenského 2, příspěvková  
                      organizace (IČ  62331558)
  6.000,- Kč	Gymnázium, Havířov-Podlesí, Studentská 11, příspěvková  
                      organizace (IČ  62331582)
  2.000,- Kč	Střední odborná škola a Střední odborné učiliště obchodu a  
                      služeb, Havířov-Prostřední Suchá, Kapitána Jasioka 50,  
                      příspěvková organizace (IČ 13644271)
  2.000,- Kč	Střední odborné učiliště technické, Havířov-Šumbark,  
                      Sýkorova1/613, příspěvková organizace  (IČ 13644289)

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: 30.11. 2003
___________________________________________________________________________
357/8/ZM/03 – Nominace na Cenu města Havířova za rok 2003 _____________________
      
Zastupitelstvo  město Havířova

u d ě l u j e

Cenu města Havířova pro r. 2003
- p.Ing. Naděždě PORUBČANOVÉ in memoriam za významný přínos městu
- p.Pavlu HLAVATÉMU za významný přínos městu v oblasti kultury

s c h v a l u j e

poskytnutí finančního daru ve výši 
- 20 000,- Kč pozůstalému manželovi Ing. Naděždy Porubčanové
- 20 000,- Kč p. Pavlu Hlavatému

z výdajové části rozpočtu organizační jednotky č. 6.

a    p o v ě ř u j e

primátorku statutárního města Havířova PaedDr. Miladu Halíkovou předáním Ceny města Havířova
			
			Z: vedoucí OŠK
						T: 4. 12. 2003
___________________________________________________________________________


358/8/ZM/03 – Navýšení kapitoly „Ostatní dotace a dary“ rozpočtu města Havířova    
                          v r.2003_______________________________________________________

Zastupitelstvo města Havířova

I.  s c h v a l u j e

1.  navýšení  kapitoly   „ ostatní  dotace  a dary “  o částku  525 000,- Kč na poskytnutí mimořádných dotací v jednotlivých oblastech následovně:

a) o 120 000,- Kč   pro kulturní oblast 
30 000,- Kč	Nadační fond Patrimonium,IČ 48426431 
		Folklorní soubor VONIČKA-EUROPEADE  -  účel = doprava
20 000,- Kč	Sdružení TRANOSCIUS, IČ 69206473
		Krásná jako kvítka  - účel  = návrh nové medaile, výroba formy,   
                                                                     výroba medailí a dárkového balení
35 000,- Kč	Základní umělecká škola Bohuslava Martinů, Havířov-Město, 
                     Na Schodech 1, IČ62331663	Vzdělávací program EU    
                     SOCRATES/COMENIUS -  Projekt spolupráce škol – Hudba    
                        jako prostředek dorozumívání - účel = doprava, ubytování


10 000,- Kč    Taneční klub FLODUR Havířov, IČ 68899343
                       Hlavní účast na zahraničních soutěžích 
                       - účel = cestovné, kostýmy      
15 000,- Kč    Taneční klub FLODUR Havířov, IČ 68899343
                       Účast na soutěžích v rámci ČR - účel = cestovné, kostýmy      
10 000,- Kč	 Dům dětí a mládeže, Havířov, IČ 60337273	
                       MODEL ÚLET 2003 – soutěž mladých módních tvůrců,    
                       oblastní  kolo Havířov  - účel = nájem a odměny účastníkům
0,- Kč             Radomír Fabík, IČ 46600281, Reprezentace Havířova 
                       na Europřehlídce dechových orchestrů EU v Suchowdi 
                       v Polsku	
0,- Kč            Československý ústav zahraniční, Praha
                       Veřejná sbírka – k realizaci památníků – busty T.G. Masaryka 
                       na nádvoří Filologické fakulty Státní univerzity v Petrohradě 

b) o 5.000,- Kč  pro ostatní oblast
5 000,- Kč	Slezská církev evangelická a.v., Farní sbor Havířov-Bludovice, 
		IČ 69624585, 	Dofinancování veřejné sbírky na rekonstrukci    
                      zvonícího zařízení ve smuteční síni v Havířově-Šumbarku	 

c) o 150.000,- Kč pro sportovní oblast 
20.000,- Kč	Zámek Havířov, s.r.o. ul. K Zámečku 2/243 Havířov-Město,
                      IČ 25385534 Otevřený bowlingový turnaj 
                      - účel = na nákup věcných cen pro kategorii Junioři do 18 let
60.000,- Kč	Tělovýchovná jednota SPORT MORAVIA,  IČ 266 00 188
		- účel = na nákup tatami	
40.000,- Kč	Slavia Havířov, IČ : 68321139	
                     - účel = zkvalitnění materiálního vybavení minikošíkové žáků    
                        ZŠ 1.-7. ročníků (nastavitelné konstrukce pro minibasketbal +   
                       další potřebné sport.vybavení).Koše budou umístěny na ZŠ  
                       Gen. Svobody a ZŠ Moravská
30.000,- Kč	Tělovýchovná jednota  Start Havířov, IČ 62331345	
                     - účel = zkvalitnění materiálního vybavení minikošíkové žáků   
                        ZŠ 1.-7. ročníků (nastavitelné konstrukce pro minibasketbal +     
                        další potřebné sport. vybavení)

d) o 100.000,- Kč   navýšení rezervy pro školskou oblast   
Účel použití: dovybavení pomůckami pro volnočasové aktivity dětí.
4 000,- Kč     Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres   
                      Karviná,  příspěvková  organizace, IČ 70958165
4 000,- Kč     Základní škola Havířov-Šumbark Moravská 29/497 okres   
                      Karviná, příspěvková organizace, IČ 70958131	                                                           
4 000,- Kč     Základní škola Havířov-Šumbark Školní 1/814 okres Karviná, 
                      příspěvková organizace, IČ 70958149	 
4 000,- Kč     Základní škola Havířov-Podlesí Mládežnická 11/1564 okres   
                      Karviná,  příspěvková organizace, IČ 70958114	
                         4 000,- Kč     Základní škola s polským jazykem vyučovacím Havířov-   
                      Bludovice Selská 14 okres Karviná, příspěvková organizace, 
                      IČ 75027577	 
4 000,- Kč     Základní škola Havířov - Životice Zelená 2 okres Karviná, 
                      příspěvková organizace, IČ 75027569
4 000,- Kč     Základní škola Havířov-Šumbark M. Pujmanové 17/1151 okres     
                      Karviná,  IČ 48805475
4 000,- Kč     Základní škola Havířov-Šumbark Gen. Svobody 16/284 okres    
                      Karviná, IČ 48805513
4 000,- Kč     Základní škola Havířov - Město Gorkého 1/329 okres Karviná,    
                      IČ 62331221
4 000,- Kč     Základní škola Havířov - Město M. Kudeříkové 14 okres    
                      Karviná,  příspěvková organizace, IČ 62331248	
4 000,- Kč     Základní škola Havířov - Město Na Nábřeží 49 okres Karviná, 
                      příspěvková organizace, IČ 48805271	
4 000,- Kč     Základní škola  Kapitána Jasioka Havířov - Prostřední Suchá    
                      Kpt. Jasioka 57  okres Karviná, IČ 61988600	
4 000,- Kč     Základní škola Havířov-Podlesí F.Hrubína 5/1537 okres    
                      Karviná,  IČ 61988723
4 000,- Kč     Základní škola Havířov - Bludovice Frýdecká 37 okres Karviná, 
                      příspěvková organizace, IČ 48805289	
4 000,- Kč     Základní škola Havířov-Město Žákovská 1/1006 
                      okres Karviná, IČ 62331230	
2 000,- Kč     Mateřská škola Havířov-Šumbark Okružní 1a/1070,   
                       příspěvková organizace,  IČ 70958297
2 000,- Kč     Mateřská škola Havířov-Šumbark U Jeslí 4/894, příspěvková    
                      organizace,  IČ 70958262	
2 000,- Kč     Mateřská škola Havířov-Město Švabinského 7/993, příspěvková             
                      organizace, IČ70958254	
2 000,- Kč     Mateřská škola Havířov-Prostřední Suchá U Topolů 3/688,   
                      příspěvková  organizace, IČ 70958203	
2 000,- Kč     Mateřská škola Havířov Podlesí Čelakovského 4/1240,    
                      příspěvková organizace, IČ 70958289
2 000,- Kč     Mateřská škola Havířov-Podlesí E. Holuba 7/1403,  příspěvková     
                      organizace, IČ 70958220	 
2 000,- Kč     Mateřská škola Havířov-Podlesí Přímá 8/1333, příspěvková    
                      organizace, IČ 70958246	
2 000,- Kč     Mateřská škola Havířov-Šumbark Mládí  23/1147, IČ 61988596
2 000,- Kč     Mateřská škola Havířov-Šumbark Moravská 14/404,    
                      příspěvková organizace,  IČ 61988588	
2 000,- Kč     Mateřská škola Havířov-Šumbark Petřvaldská 32/262, 
                      IČ 61988570	
2 000,- Kč     Mateřská škola Havířov-Město Čs. Armády 5/201, IČ 61988561
2 000,- Kč     Mateřská škola Havířov-Město Horymírova 7/1194,
                      IČ 61988634	
2 000,- Kč     Mateřská škola Havířov-Město Lipová 15,IČ 65890701	
2 000,- Kč     Mateřská škola Havířov-Město Puškinova 7a/908, IČ 61988707
2 000,- Kč     Mateřská škola Havířov-Město Radniční 7/619, IČ 61988715
2 000,- Kč     Mateřská škola Havířov-Město Resslova 2/497, IČ 61988693
2 000,- Kč     Mateřská škola Havířov-Město Sukova 2a, IČ 65890710                       
2 000,- Kč     Mateřská škola Havířov-Město U Stromovky 60, IČ 65890698
2 000,- Kč     Mateřská škola Havířov-Podlesí Balzacova 2/1190, 
                      IČ 61988685	

2 000,- Kč     Mateřská škola Havířov-Podlesí Kosmonautů 4/1319, 
                      IČ 61988626  

e) o 150.000,- Kč  navýšení rezervy pro sociální oblast
40 000,- Kč   Slezská diakonie - středisko Ráchel, IČ 65468562
                       - účel = vytápění
20 000,- Kč   Slezská diakonie - středisko Elpis, IČ 65468562
                       -  účel = nájem prostor	
20 000,- Kč   Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského   
                       kraje,oblastní pracoviště Havířov, IČ 00676543  
                       - účel = sociální poradenství 
  5.000,- Kč   Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského    
                       kraje,oblastní  pracoviště Havířov, IČ 00676543 
                       - účel = kontaktní (terénní) práce  
30 000,- Kč   Nestátní zdravotnické zařízení Slezská humanita, IČ 42864917
                      - účel = provozní náklady na klienty z města Havířova 
                                   (10 občanů)
10 000,- Kč   Petr a Jiřina Jonštovi, zvláštní zařízení pěstounské péče
                      - účel = nákup technického zařízení	
  5 000,- Kč   Sdružení pro pomoc mentálně postiženým ČR,místní org. SPMP    
                      ČR-  Havířov,  IČ 70984964 
                      - účel = nájem prostor, kancelářské potřeby
10 000,- Kč   Základní škola Havířov-Město 1.máje 10a okres Karviná, 
                      IČ 70958122	- účel = nákup hrnčířského kruhu	
10 000,- Kč   Armáda spásy,  IČ 40613411	
                      - účel = na provoz zařízení	
        0,- Kč    APROPO, IČ 69206244
                      -  účel = pokrytí zvýšených nákladů  za ubytování a penze  
                                    v bezbariérovém objektu vozíčkářů a tělesně  
                                    postižených 	  

2. poskytnutí dotací z kapitoly „ostatní dotace a dary“ rozpočtu města Havířova 

a) z rezervy ve školské oblasti 20 000,- Kč (schváleno v ZMH dne 28. 4.   
    2003 č. usn. 130/5/ZM/03)  

4.000,- Kč    Základní škola Havířov-Město 1.máje 10a okres Karviná,    
                     příspěvková  organizace   IČ 70958122	  
4.000,- Kč    Základní škola Havířov-Město V. Nezvala 1/801  okres Karviná, 
                     příspěvková organizace   IČ  70958106
4.000,- Kč    Základní škola Havířov-Podlesí K. Světlé 1/1372 okres Karviná  
                     IČ  48805424	 
  8.000,- Kč    Soukromé gymnázium a Střední zdravotnická škola Havířov-  
                       Šumbark, s.r.o.  IČ  25367684	

S účelem použití:
Základní školy   -  na dovybavení pomůckami pro volnočasové aktivity dětí Soukromé gymnázium a SZŠ   -  na pokračování Akademie III. věku Havířov

b) z rezervy v sociální oblasti ve výši 92.350,- Kč
Původní počáteční stav rezervy v sociální oblasti (schváleno v ZMH dne 
28. 4. 2003, č. usn. 130/5/ZM/03)  98.350,- Kč
		
26.350,- Kč	Sdružení Laiků Don Bosko, IČ 48806030	
 	            - účel = nájem prostor, strava,dohody o provedení práce,     
                                   doprava, pomůcky
   35.000,- Kč	Občanské sdružení Heřmánek Karviná, IČ 67339034			- účel = příspěvek pro klienty z města Havířova 
20.000,- Kč	Jezdecký oddíl „Stáj Václav“, IČ 60784431	
		 	- účel = přemístění části stáje do prostor v Havířově-Bludovicích
 6.000,- Kč    HELP KLUB, sdružení rodičů a přátel dětí s postižením, 
                      IČ 42864852 - účel = rehabilitace, masáže, koupele
 5.000,- Kč	Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR,ZO Havířov, 
                      IČ 64628744 - účel = nájem a ubytování

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

změnu účelu použití poskytnuté dotace v kulturní oblasti dle důvodové zprávy
Radomíru Fabíkovi (IČ 46600281) na  projekt „Podpora dechového orchestru Azeťanka“

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: 19. 12. 2003
___________________________________________________________________________


359/8/ZM/03 – Stav splácení finančních výpomocí poskytnutých občanům města        
                          Havířova postiženým živelnou pohromou – krupobitím dne 6. 8. 2000     _

Zastupitelstvo města Havířova 

b e r e    n a   v ě d o m í

informaci o stavu splácení finančních výpomocí poskytnutých občanům města Havířova postiženým živelnou pohromou – krupobitím- ke dni 9.10. 2003

s c h v a l u j e

prominutí úroků u půjček zaplacených nejpozději do 9. 10. 2003 v rozsahu dle důvodové zprávy 							        
___________________________________________________________________________



360/8/ZM/03 – Technické služby Havířov, a.s.____________________________________

Zastupitelstvo města Havířova 

n e p ř i j a l o 

v tomto bodě navrhované usnesení  
___________________________________________________________________________


361/8/ZM/03 – Doplnění jednacího a organizačního řádu Finančního výboru ZMH_____

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e   

doplnění jednacího a organizačního řádu Finančního výboru Zastupitelstva města Havířova dle důvodové zprávy
___________________________________________________________________________


362/8/ZM/03 – Změny ve Finančním výboru ZMH a Kontrolním výboru ZMH________
	
                          Zastupitelstvo města Havířova

                          j m e n u j e

                         - Ing.Radslava MASNÉHO (ODS), Přátelství 4/133, Havířov - Životice
                            do funkce předsedy Finančního výboru ZMH
                         - Libora ČTVRTKU (ODS), Slezská 4, Havířov-Město
                            do funkce člena Finančního výboru ZMH
                         - Leopolda TURONĚ (ODS), Krajní 2/1569, Havířov-Podlesí
                            do funkce předsedy Kontrolního výboru ZMH
                         - Martina TAUSSIGA (HPH), Zámečnická 4, Havířov-Bludovice
                            do funkce člena Kontrolního výboru ZMH
                         - Ing.Stanislava NEVŘELU (ODS), Moskevská 1e/1104, Havířov-Město
                            do funkce člena Kontrolního výboru ZMH
___________________________________________________________________________
            


363/8/ZM/03 – INFORMATIVNÍ   ZPRÁVY: 

                         I.    Informativní zpráva o účasti v dražbě majetku společnosti MILNEA    
                                s.p. v likvidaci_______________________________________________

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í  

informativní zprávu o účasti v dražbě  majetku  společnosti MILNEA s.p. v  likvidaci konané dne 17.9.2003
___________________________________________________________________________


                        II.  Poskytnutí vìcných darù z fondu primátorky mìsta________________

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

poskytnutí věcných darů:
      - Dětskému domovu, Havířov-Prostřední Suchá, Hornická, 
         v ceně do 20 tis. Kč
      - Dětskému dennímu sanatoriu, Havířov-Město, Lipová,  
         v ceně do 10 tis. Kč
      - Dětskému domovu, Havířov-Podlesí, Čelakovského,   
         v ceně do 20 tis. Kč
      - Ústavu sociální péče, Havířov-Město, Tajovského ul., 
         v ceně do 20 tis. Kč
      - Dům pro matku a dítě, Havířov-Město, Dvořákova 21, 
         v ceně do 10 tis.Kč
      - MŠ Mozartova, Havířov-Město, v ceně do 10 tis. Kč
      - MŠ Lipová, Havířov-Město,  v ceně do 20 tis.Kč
___________________________________________________________________________


                        IV.  Informativní zpráva o činnosti vedení města, včetně doplňujícího    
                                materiálu _________________________________________________

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

předloženou informativní zprávu o činnosti vedení města Havířova, včetně doplňujícího materiálu a dotazů a odpovědí členů ZMH
___________________________________________________________________________




364/8/ZM/03 – Závěrečné usnesení______________________________________________

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e  n a  v ě d o m í 

závěrečné usnesení návrhové komise z 8.zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 3. listopadu  2003
___________________________________________________________________________








