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U S N E S E N Í

z  9. zasedání 
Zastupitelstva města Havířova, 
konaného dne  15.12. 2003
v sále Společenského domu RENETA v Havířově











 V Havířově dne 15.12. 2003
 Ing.Jana PONDĚLÍČKOVÁ,  Iva KRPCOVÁ 

P Ř E H L E D    U S N E S E N Í
z  9. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne  15.12. 2003


365/9/ZM/03 – Ověření zápisu ze zasedání ZMH dne 3.11.2003______________________

366/9/ZM/03 – Schválení ověřovatelů zápisu______________________________________

367/9/ZM/03 – Schválení programu zasedání_____________________________________

368/9/ZM/03 – Volba návrhové komise __________________________________________

369/9/ZM/03 – Kontrola plnění usnesení ZMH____________________________________

370/9/ZM/03 – Koupě fotbalového areálu v Havířově-Prostř. Suché úpadce FK Baník   
                          Havířov a.s.____________________________________________________

371/9/ZM/03 – Návrh úprav rozpočtu V. na rok 2003 - rozpočtová opatření č. 92. – 112._

372/9/ZM/03 – Žádost o poskytnutí přechodné finanční výpomoci ve výši 650 tis Kč 
                          na nákup digitálního barevného kopírovacího stroje__________________

373/9/ZM/03 – Komplexní součinnostní program prevence kriminality v Havířově 
                          v roce 2004____________________________________________________

374/9/ZM/03 – Rozpočet města Havířova na rok 2004______________________________

375/9/ZM/03 – Hospodářská činnost města Havířova – návrh na r. 2004______________

376/9/ZM/03 – Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za užívání veřejného   
                          prostranství____________________________________________________

377/9/ZM/03 – Schválení pořízení změny územního plánu města Havířova v lokalitě 
                          – Národní tř.,  ul. Lázeňská_______________________________________

378/9/ZM/03 – Schválení pořízení změny územního plánu města Havířova v lokalitě 
                          – areálu ČSAD  Havířov na ul. Těšínské a pozemků souvisejících_______

379/9/ZM/03 – Vypracování plánu strategického rozvoje regionu a Statutárního města  
                          Havířova______________________________________________________

380/9/ZM/03 – Rámcová dohoda o hornické činnosti na období od 2004 do doby   
                          ukončení těžby na závodě Dukla, Dolu Lazy mezi statutárním městem  
                          Havířov a OKD, a.s., člen  koncernu KARBON INVEST, a.s., Důl Lazy _

381/9/ZM/03 – Záměr zrušení Mateřské školy Havířov-Město Seiferta 8/1245__________

382/9/ZM/03 – Záměr vybudování zázemí sportoviště v roce 2004 při Základní škole   
                         Havířov-Město  M.Kudeříkové 14 okres Karviná, příspěvková organizace

383/9/ZM/03 – Změna účelu použití poskytnuté dotace roku 2003____________________

384/9/ZM/03 – Poskytnutí mimořádné dotace pro Havířovskou hokejovou 
                          společnost s.r.o._________________________________________________

385/9/ZM/03 – Záměr prodeje části pozemku parc.č. 2173/1 k.ú. Havířov – Město______

386/9/ZM/03 – Záměr prodeje pozemku parc.č. 1195/153 k.ú. Prostřední Suchá________

387/9/ZM/03 – Záměr směny pozemku 2584 k.ú. Bludovice________________________

388/9/ZM/03 – Prodej části pozemku parc. č. 2600/1 k.ú. Havířov-město _____________

389/9/ZM/03 – Prodej pozemků parc.č. 98/1 k.ú. Bludovice_________________________

390/9/ZM/03 – Prodej části pozemku parc. č. 2096 k.ú. Havířov-město _______________

391/9/ZM/03 – Prodej pozemků pod stavbami garáží______________________________

392/9/ZM/03 – Prodej pozemků pod garážemi k.p. Prostřední Suchá_________________

393/9/ZM/03 – Prodej pozemku na stavbu RD v Havířově-Životicích, lokalita Osinky___

394/9/ZM/03 – Snížení kupní ceny  za pozemky parc. č. 2170/34  a 2170/36 v  lokalitě    
                         Osinky________________________________________________________

395/9/ZM/03 – Prodej pozemků parc.č. 2523, 2524/1, 2525/1, 2526/1 k.ú. Dolní Suchá___

396/9/ZM/03 – Prodej části pozemku parc.č. 202/1 k.ú. Bludovice____________________

397/9/ZM/03 – Prodej pozemků parc.č. 1390/17 a 1390/21 k.ú. Šumbark______________

398/9/ZM/03 – Prodej části pozemku parc.č. 2105/162 k.ú. Šumbark_________________

399/9/ZM/03 – Výkup pozemku k.ú. Šumbark, parc.č. 2008/51______________________

400/9/ZM/03 – Výkup pozemků k.ú. Prostřední Suchá, parc.č. (PK 1292), (PK 1293),          
                          (PK 1294)_____________________________________________________

401/9/ZM/03 – Vypořádání pozemků k.ú. Dolní Suchá, v rámci dokončené stavby:
                          „Kanalizační sběrač “F“ Horní Suchá-Havířov“_____________________
   
402/9/ZM/03 – Výkup pozemků pro účely stavby: „Parkoviště Dlouhá třída“, 
                          k.ú. Bludovice__________________________________________________

403/9/ZM/03 – Vstup statutárního města Havířova do Honebního společenstva Šenov___

404/9/ZM/03 – Prodej stavby veřejného WC v Havířově-Šumbarku__________________
      
405/9/ZM/03 – Splnění podmínek veřejné soutěže firmou CSABI, s.r.o._______________
406/9/ZM/03 – Žádost o odprodej bytů do osobního vlastnictví – ul. Horymírova 2, 4, 6_

407/9/ZM/03 – Výsledky veřejných soutěží na prodeje pozemků_____________________
   
408/9/ZM/03 – Žádost o úpravu splátkového kalendáře ____________________________

409/9/ZM/03 – ČSAD Havířov,a.s. – konání valné hromady_________________________

410/9/ZM/03 - Vyplacení státní účelové dotace na realizaci projektu „Vybavení     
                          nestátního dětského domova Motýl a nízkoprahového zařízení Motýlí 
                          klub“_________________________________________________________
                   
411/9/ZM/03 – INFORMATIVNÍ   ZPRÁVY: 

                         I.A Informativní zpráva o vývoji příjmů, výdajů, financování, zapojení  
                                účelových fondů do výdajů a financování  a hospodářské činnosti 
                                za období leden - říjen 2003

                         I.B Informativní zpráva o vývoji příjmů, výdajů a financování za období  
                                leden –  listopad 2003

                         II.   Informativní zpráva o činnosti Finančního výboru ZMH

                         III. Informativní zpráva - Zánik funkce přísedící u Krajského soudu   
                                v Ostravě - Andrea Burkovičová  

                         IV.  Informace k možnosti vydání obecnì závazné vyhlášky o regulaci 
                                a omezení  provozu výherních hracích přístrojů na území města    
                                Havířova

                         V.   Informativní zpráva – dopis Penta Finance

                         VI.  Termíny schůzí RMH a zasedání ZMH  

                        VII. Informativní zpráva o činnosti vedení města


412/9/ZM/03 – Závěrečné usnesení______________________________________________


U S N E S E N Í
z  9. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne  15.12. 2003



365/9/ZM/03 – Ověření zápisu ze zasedání ZMH dne 3.11.2003______________________

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

zápis ze  8. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 3.11.2003 
___________________________________________________________________________


366/9/ZM/03 – Schválení ověřovatelů zápisu______________________________________

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

jako ověřovatele zápisu z 9.zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 15.12.2003 

  p. Leopolda   T U R O N Ě 

  p. MUDr.Karla   H E R B O C Z K A
___________________________________________________________________________


367/9/ZM/03 – Schválení programu zasedání_____________________________________

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

předložený program 9. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 15.12.2003 
___________________________________________________________________________









368/9/ZM/03 – Volba návrhové komise__________________________________________

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

návrhovou komisi pro  9. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konané dne 154.12.2003 ve složení:    
                               předseda komise: JUDr.Antonín SEIDLER                                                
členové: Karel SACHMERDA 
   Libor ČTVRTKA 
			   Antonín SÝKORA 
			   Ing.Michal BRABEC                                       
                                      Ing.Jana PONDĚLÍČKOVÁ – pracovnice MmH
___________________________________________________________________________


369/9/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
___________________________________________________________________________


370/9/ZM/03 – Koupě fotbalového areálu v Havířově-Prostř. Suché úpadce FK Baník   
                          Havířov a.s.____________________________________________________

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

koupi fotbalového areálu v Havířově - Prostřední Suché v rámci konkurzního řízení obchodní společnosti FK Baník Havířov, a.s., a to formou veřejné dražby za cenu maximálně ve výši 1 násobku vyvolávací ceny

LV 2710 –  pozemky 
parc. č. 1248/3 – o výměře 157 m2 ostatní plocha, komunikace
parc. č. 1248/5 – o výměře 1707 m2 ostatní plocha
parc. č. 1248/6 – o výměře 767 m2 ostatní plocha
parc. č. 1248/8 – o výměře 1479 m2 zastavěná plocha, nádvoří
parc. č. 1248/9 – o výměře 89 m2 zastavěná plocha nádvoří
parc. č. 1248/10 – o výměře 17 m2 zastavěná plocha a nádvoří
parc. č. 1248/11 – o výměře 475 m2 ostatní plocha
parc. č. 1248/12 – o výměře 2010 m2 ostatní plocha
parc. č. 1249/1 – o výměře 1057 m2 ostatní plocha
parc. č. 1250/3 – o výměře 445 m2 ostatní plocha

               - budovy
občanská vybavenost na parc. č. 1248/8, bez č. p.
občanská vybavenost na parc. č. 1248/9, bez č. p.
občanská vybavenost na parc. č. 1248/10, bez č. p.

LV 2691 – pozemky
parc. č. 1231/34 – o výměře 3965 m2 ostatní plocha, sportoviště a rekreační      
                              plocha
parc. č. 1231/35 – o výměře 1684 ostatní plocha, zeleň
parc. č. 1248/1 – výměře 27442 m2 ostatní plocha, sportoviště a rekreační  
                            plocha

vše v k. ú. Prostřední Suchá      

p o v ě ř u j e 	

Radu města Havířova stanovením maximální ceny za odkoupení fotbalového areálu v Havířově – Prostřední Suché (budovy a pozemky uvedené na          LV 2710 a pozemky na LV 2691 pro k.ú. Prostřední Suché) v dražbě

z m o c ň u j e

primátorku města PaedDr.Miladu Halíkovou, aby pověřila osobu, která bude zastupovat město Havířov v dražbě, případně v dalších kolech dražby                                   
___________________________________________________________________________


371/9/ZM/03 – Návrh úprav rozpočtu V. na rok 2003 - rozpočtová opatření č. 92. – 112._

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

a) návrh úprav rozpočtu V. na rok 2003 – rozpočtová opatření č. 92. – 112;

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

I. Příjmy celkem (tř. 1 až 4)                                           1 387 906,40  tis. Kč
z toho: tř.1 – daňové příjmy                                                 697 120,80  tis. Kč
            tř.2 – nedaňové příjmy                                               29 655,60  tis. Kč
            tř.3 – kapitálové příjmy                                              13 677,00  tis. Kč
            tř.4 – přijaté dotace	                                                 647 453,00  tis. Kč

II. Výdaje celkem (a› + b›)                                             1 540 957,80  tis. Kč
a) výdaje organizačních jednotek MmH                           1 103 027,85  tis. Kč
z toho: odbor životního prostředí                                                776,30  tis. Kč      
            odbor školství a kultury                                              44 718,50  tis. Kč
            odbor územního rozvoje                                                  527,00  tis. Kč
            stavební úřad                                                                     50,00  tis. Kč
            odbor organizační                                                     148 633,30  tis. Kč        
            odbor sociálních věcí                                               260 773,00  tis. Kč
            odbor místního hospodářství                                   160 407,20  tis. Kč
            odbor investiční výstavby                                        326 050,40  tis. Kč
            odbor majetkoprávní                                                  18 247,00  tis. Kč
             městská policie                                                          48 486,00  tis. Kč
            odbor ekonomický	                                             94 359,15  tis. Kč

b) příspěvky organizacím                                                     437 929,95  tis. Kč
z toho: MŠ  s právní subjektivitou                                         62 800,00  tis. Kč
            ZŠ s právní subjektivitou                                         263 945,00  tis. Kč
            Městské kulturní středisko                                         19 797,80  tis. Kč
            Městská knihovna                                                       14 528,00  tis. Kč
            Sociální služby města Havířova                                 14 432,90  tis. Kč
            Ústav sociální péče                                                       8 266,30  tis. Kč
            Správa sportovních a rekreačních zařízení                 25 302,00  tis. Kč
            Ostatní příspěvky a dary	                         28 857,65  tis. Kč


III. Financování celkem                                                  +153 051,40  tis. Kč
z toho: dlouhodobé přijaté úvěry                                           74 149,50  tis. Kč
            splátky jistin úvěrů a půjčky                                      38 338,00  tis. Kč
            změna stavu rozpočtových účtů                             +117 239,90  tis. Kč                                        
___________________________________________________________________________


372/9/ZM/03 – Žádost o poskytnutí přechodné finanční výpomoci ve výši 650 tis Kč 
                          na nákup digitálního barevného kopírovacího stroje pro MKS Havířov_

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e 
 
   poskytnutí přechodné finanční výpomoci na nákup digitálního barevného kopírovacího stroje ve výši  650 tis. Kč pro MKS Havířov

u k l á d á

vedoucímu ekonomického odboru MMH zapracovat přechodnou finanční výpomoc ve výši 650 tis. Kč do návrhu rozpočtu na rok 2004
___________________________________________________________________________

373/9/ZM/03 – Komplexní součinnostní program prevence kriminality v Havířově 
                          v roce 2004____________________________________________________

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e 

zařazení projektů  
- Řetízek k bezpečí – realizátor Městská policie
- Mantinely proti zlu – realizátor Církevní středisko mládeže sv. Jana Boska
- Tolerance – realizátor SP+D Kontakt      

do Komplexního součinnostního programu prevence kriminality města Havířova na rok 2004 

u k l á d á

- manažerovi prevence kriminality předložit žádost o státní účelovou dotaci 
   na  prevenci kriminality v Havířově v roce 2004 na Ministerstvo vnitra    
   v řádném termínu
- vedoucímu ekonomického odboru vyčlenit z rozpočtu města finanční   
  prostředky na realizaci projektů ve výši 177 500,- Kč jako podíl města 

                                                                                                              Z: vedoucí OŠK
									        vedoucí EO
                                                                                                              T: únor 2004
___________________________________________________________________________


374/9/ZM/03 – Rozpočet města Havířova na rok 2004______________________________

Zastupitelstvo města Havířova

I.  s c h v a l u j e 

A. závazné ukazatele rozpočtu města Havířova na rok 2004

1. Příjmy celkem (tř. 1 až 4)                                              1 049 243,1 tis. Kč
    z toho: 
-  daňové příjmy (třída 1)                                                        678 420,0 tis. Kč
-  nedaňové příjmy (třída 2)                                                      24 165,0 tis. Kč
-  kapitálové příjmy (třída 3)                                                       7 718,0 tis. Kč
-  přijaté dotace (třída 4)                                                          338 940,1 tis. Kč

2. Výdaje celkem (a/ + b/)                                                  1 124 667,2 tis. Kč
a/ výdaje organizačních jednotek MmH                                  953 954,2 tis. Kč
    z toho: 
-  odbor životního prostředí                                                             605,0 tis. Kč
-  odbor školství a kultury                                                          46 800,0 tis. Kč
-  odbor územního rozvoje                                                           1 941,0 tis. Kč
-  Stavební úřad                                                                                 50,0 tis. Kč
-  odbor organizační                                                                 143 888,7 tis. Kč
-  odbor sociálních věcí                                                            260 711,0 tis. Kč
-  odbor místního hospodářství                                                158 000,0 tis. Kč
-  odbor investiční výstavby                                                     202 478,0 tis. Kč
-  odbor majetkoprávní                                                               11 621,0 tis. Kč
-  městská policie                                                                        50 014,0 tis. Kč
-  odbor ekonomický                                                                  77 845,5 tis. Kč


b/ příspěvky organizacím                                                        170 713,0 tis. Kč
    z toho: 
-  mateřské školy s právní subjektivitou                                     13 684,0 tis. Kč
-  základní školy s právní subjektivitou                                      49 930,0 tis. Kč
-  Městské kulturní středisko                                                      21 412,0 tis. Kč
-  Městská knihovna                                                                   14 026,0 tis. Kč
-  Sociální služby města Havířova                                              14 624,0 tis. Kč
-  Ústav sociální péče pro mládež                                                9 247,0 tis. Kč
-  Správa sportovních a rekreačních zařízení                             22 490,0 tis. Kč
-  Ostatní dotace a dary                                                               25 300,0 tis. Kč


3. Financování celkem                                                         +  75 424,1 tis. Kč
    z toho: 
-  splátky jistin úvěrů a půjčky                                                 - 50 210,0 tis. Kč
-  změna stavu  rozpočtových účtů                                       +  125 634,1 tis. Kč


B. Zapojení účelových fondů FRR, FRHA, FŽP, FVNB, FB a SF do rozpočtu   
     města Havířova  na rok 2004;

C. Podmínky  pro  poskytování příspěvků (dotací) z  výdajů  rozpočtu  města    
     Havířova na rok  2004:

1. Dotace pro ČSAD  Havířov, a.s., na  provoz  městské hromadné  dopravy   
    bude  uvolňována měsíčně ve výši 1/12 z rozpočtované částky a tyto  
    měsíční dotace  lze realizovat v několika  splátkách.
2. Dotace pro dopravce na provoz  příměstské dopravy bude uvolňována   
    čtvrtletně ve výši 1/4 z rozpočtované částky.
3. Dotace a dary pro sportovní a mimosportovní subjekty, které budou  
    projednány a schváleny samostatným materiálem, budou uvolněny   
    v průběhu  roku 2004  až po  odstranění  vnitřní zadluženosti města  
    Havířova
4. Dotace  sportovním  a  mimosportovním  kroužkům  při  školských    
    zařízeních,  které  jsou  zahrnuty  ve  výdajích  odboru  školství  a kultury,   
    budou uvolňovány průběžně a to i před  odstraněním vnitřní zadluženosti  
    města Havířova


II.  b e r e   n a   v ě d o m í 

1. Rozpis rozpočtu města Havířova na rok 2004 dle důvodové zprávy.
2. Seznam investičních akcí uvedených ve výdajích ekonomického odboru,   
    jejichž realizace je vázána na získání dalších nezbytných finančních zdrojů.
___________________________________________________________________________


375/9/ZM/03 – Hospodářská činnost města Havířova – návrh na r. 2004______________

Zastupitelstvo města Havířova 

s c h v a l u j e  

plán hospodářské činnosti města Havířova na r. 2004 včetně finančního plánu údržby domovního fondu města Havířova na r. 2004 dle příloh č.1 a č.2
___________________________________________________________________________


376/9/ZM/03 – Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za užívání veřejného   
                          prostranství____________________________________________________

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 za užívání veřejného prostranství
___________________________________________________________________________


377/9/ZM/03 – Schválení pořízení změny územního plánu města Havířova v lokalitě 
                          – Národní tř.,  ul. Lázeňská_______________________________________

Zastupitelstvo města Havířova

n e p ř i j a l o 

v tomto bodě navrhované usnesení  

___________________________________________________________________________





378/9/ZM/03 – Schválení pořízení změny územního plánu města Havířova v lokalitě 
                          – areálu ČSAD  Havířov na ul. Těšínské a pozemků souvisejících_______

Zastupitelstvo města Havířova

n e p ř i j a l o 

v tomto bodě navrhované usnesení  
                                                                             
___________________________________________________________________________


379/9/ZM/03 – Vypracování plánu strategického rozvoje regionu a Statutárního města  
                          Havířova______________________________________________________

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

1. vypracování podkladů pro zadání strategického plánu rozvoje v rozsahu  
    provedení  analýzy současného stavu a stanovení cílů,

2. zahájení jednání a přípravných prací pro  strategický plán rozvoje území 
    NUTS 5 - „Havířov“ (Statutární město  Havířov spolu s obcemi Horní   
    Suchá, Horní Bludovice, Albrechtice a  Těrlicko a obcemi  Žermanice,  
    Lučina, Horní Domaslavice, Dolní Domaslavice, Soběšovice a městem  
    Šenov),

3. vyvolání jednání o záměru zpracování strategického plánu rozvoje  regionu   
    na úrovni NUTS 4 (území okresu Karviná)
___________________________________________________________________________


380/9/ZM/03 – Rámcová dohoda o hornické činnosti na období od 2004 do doby   
                          ukončení těžby na závodě Dukla, Dolu Lazy mezi statutárním městem  
                          Havířov a OKD, a.s., člen  koncernu KARBON INVEST, a.s., Důl Lazy _

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

Rámcovou dohodu o hornické činnosti na období od 2004 do roku 2012 mezi statutárním městem Havířov a OKD, a.s., člen koncernu KARBON INVEST, a.s., Důl Lazy včetně změn v důvodové zprávě. V případě, že bude tato rámcová dohoda v rozporu s novelizovaným horním zákonem, bude tato rámcová dohoda upravena tak, aby s ním byla v souladu.




p o v ě ř u j e 

vedení města dále jednat s těžební organizací o spoluúčasti na vybudování kanalizace v oblastech postižených důlní činností, zejména Prostřední a Dolní Suché

p o v ě ř u j e 

primátorku města podpisem Rámcové dohody o hornické činnosti na období od 2004 do roku 2012 mezi statutárním městem Havířov a OKD, a.s., člen koncernu KARBON INVEST, a.s., Důl Lazy. 
									Z: OMH
									T: 31.12.2003
___________________________________________________________________________


381/9/ZM/03 – Záměr zrušení Mateřské školy Havířov-Město Seiferta 8/1245__________

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e 

záměr zrušení Mateřské školy Havířov-Město Seiferta 8/1245, která je odloučeným pracovištěm Základní školy Havířov-Město M. Kudeříkové 14 okres Karviná , a to k termínu 30.6.2004

u k l á d á

vedoucí  odboru školství a kultury  projednat  záměr s ředitelem Základní školy Havířov-Město M. Kudeříkové 14 okres  Karviná
  	
							 Z:  vedoucí OŠK
						           			 T: 20.12. 2003
___________________________________________________________________________


382/9/ZM/03 – Záměr vybudování zázemí sportoviště v roce 2004 při Základní škole   
                         Havířov-Město  M.Kudeříkové 14 okres Karviná, příspěvková organizace

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

1/ zrušit usnesení č.107/4/ZMH/03 ze dne 24.2.2003 ve věci zadání   
     zpracování projektové dokumentace na výstavbu provozní budovy při  
     stadionu  Základní školy Havířov – Město M.Kudeříkové 14 okres  
     Karviná, příspěvková organizace

2/ schválit záměr na úpravu zázemí sportoviště při stadionu  Základní školy 
    Havířov-Město M.Kudeříkové 14 okres Karviná, příspěvková organizace 
    v roce 2004 v rozsahu :

    A/ vybudování  tribuny  pro cca.150-220 osob u atletického oválu stadionu    
         Základní školy Havířov-Město  M.Kudeříkové 14 okres Karviná,  
         příspěvková organizace
    B/ rekonstrukce sociálního zázemí a šaten v pavilonu tělocvičny Základní  
         školy  Havířov- Město  M.Kudeříkové 14 okres Karviná  
    C/ vybudování  ubytovacího zařízení pro potřeby  mládežnického sportu   
         (cca. 40 osob) v objektu Mateřské školy Havířov - Město Seiferta  
         8/1245,  která je odloučeným pracovištěm Základní školy  Havířov- 
         Město  M.Kudeříkové 14 okres Karviná  

a     u k l á d á

vedoucímu OIV vypsat poptávkové řízení na zpracování projektových dokumentací dle výše uvedeného záměru
                                                                                              Z: vedoucí OIV
                                                                                              T: prosinec 2003
___________________________________________________________________________


383/9/ZM/03 – Změna účelu použití poskytnuté dotace roku 2003____________________

Zastupitelstvo města Havířova 

s c h v a l u j e

občanskému sdružení Junák – svaz skautů a skautek ČR, středisko Havířov (IČ 18055958), změnu účelu použití zbylé dotace ve výši 63.250,- Kč na úhradu faktury za otop a teplou vodu ve  vypůjčeném objektu B. Němcové 3 v Havířově – Šumbarku

a   p o v ě ř u j e

náměstka primátorky pro sociální rozvoj PaedDr. Svatopluka Nováka podpisem dodatku k příslušné dohodě.
									Z: vedoucí OŠK
									T: 15.12.2003
___________________________________________________________________________

384/9/ZM/03 – Poskytnutí mimořádné dotace pro Havířovskou hokejovou 
                          společnost s.r.o._________________________________________________

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e 

převod finanční dotace pro Havířovskou hokejovou společnost s.r.o. ve výši 1,5 mil. Kč z rozpočtu města na rok 2004 do rozpočtu města na rok 2003, s výplatou v prosinci 2003
a   u k l á d á

vedoucímu ekonomického odboru zapracovat toto do návrhu rozpočtových úprav VI. na rok 2003
									Z: vedoucí EO
									T: leden 2004
										
___________________________________________________________________________


385/9/ZM/03 – Záměr prodeje části pozemku parc.č. 2173/1 k.ú. Havířov – Město______

Zastupitelstvo  města  Havířova 

s c h v a l u j e

záměr prodeje  části pozemku parc.č. 2173/1, o výměře 357 m2  k.ú. Havířov - město, spol. ERPEKO, a.s., IČ: 25385224, se sídlem  Havířov - Bludovice, Těšínská 3, za účelem: výstavby objektu kanceláří a prodejny pečiva        
___________________________________________________________________________


386/9/ZM/03 – Záměr prodeje pozemku parc.č. 1195/153 k.ú. Prostřední Suchá________

Zastupitelstvo města Havířova

r u š í  
 
usnesení ZMH ze dne 3.11.2003, č.usn. 340/8/ZM/03 bod 5

a   s c h v a l u j e 

záměr prodeje pozemku parc.č. 1195/153 o výměře 29 m2 k.ú. Prostřední Suchá manž. Petru a Daně Tomisovým, bytem Havířov- Šumbark, Mládí 12 
k  již postavené garáži za cenu 940,- Kč/m2, celkem kupní cena  27 260,- Kč 
___________________________________________________________________________


387/9/ZM/03 – Záměr směny pozemku 2584 k.ú. Bludovice________________________

Zastupitelstvo  města  Havířova  

n e s c h v a l u j e  

záměr směny  části  pozemku  k.ú. Bludovice,  parc. č. 2584  o vým. cca 90 m2,  v majetku  města, za část  pozemku  parc. č. 2585/1   o vým. cca  90 m2, ve vlastnictví  manž. Antonína  a  Elišky  Bujáčkových,  bytem  Padlých Hrdinů 29A, Havířov- Životice.  
___________________________________________________________________________
                                                                                         
388/9/ZM/03 – Prodej části pozemku parc. č. 2600/1 k.ú. Havířov-město _____________

Zastupitelstvo města  Havířova

s c h v a l u j e
 
prodej části pozemku parc.č. 2600/1 o výměře 34m2  v 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

p o v ě  ř u j e 

náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku Martina Balšána  podpisem  kupní smlouvy
                                                                                                        Z: vedoucí OMJP
                                                                                                        T:  31.5. 2004                                                                   
___________________________________________________________________________


389/9/ZM/03 – Prodej pozemků parc.č. 98/1 k.ú. Bludovice_________________________

Zastupitelstvo  města Havířova

s c h v a l u j e  

prodej pozemku k.ú. Bludovice  parc.č. 98/1, zbořeniště o výměře 246 m2 
p.Aleši Reisskupovi, bytem Havířov-Město, Klidná 795/13 za účelem integrace přilehlých pozemků a vybudování občanské vybavenosti tj. vybudování kancelářských, prodejních prostor, výhledově restaurační prostory případně jiná forma občerstvení za cenu dle znaleckého posudku, tj. za   355 869,- Kč  (tj. cca 1446,60 Kč/m2) navýšená o 1000,- Kč za zpracování znaleckého posudku

a    p o v ě ř u j e   

náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku Martina Balšána podpisem kupní smlouvy
                                                                                       Z: vedoucí OMJP
                                                                                       T: 31.5. 2004
___________________________________________________________________________






390/9/ZM/03 – Prodej části pozemku parc. č. 2096 k.ú. Havířov-město _______________

Zastupitelstvo  města Havířova

s c h v a l u j e  

prodej 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 tržní cenu dle znaleckého posudku 500,- Kč/m2, navýšenou o cenu za jeho zpracování, tj. 3 600,- Kč

a    p o v ě ř u j e 

náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku  Martina Balšána podpisem smlouvy o budoucí kupní smlouvě

                                                                                 		Z: vedoucí OMPJ
                                                                                 		T: 31. 5. 2004
___________________________________________________________________________


391/9/ZM/03 – Prodej pozemků pod stavbami garáží______________________________

Zastupitelstvo  města Havířova

s c h v a l u j e       

1.prodej 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. prodej 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. prodej 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

a    p o v ě ř u j e 

náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku Martina Balšána podpisem  kupních smluv
                                                                                 Z: vedoucí OMPJ
                                                                                 T: 31. 5. 2004
___________________________________________________________________________


392/9/ZM/03 – Prodej pozemků pod garážemi k.p. Prostřední Suchá_________________

Zastupitelstvo města  Havířova

s c h v a l u j e   

1.prodej pozemku parc.č. 2025/51 o výměře 19 m2 k.ú. Prostřední Suchá
   vlastníku stavby  p.Anně Kutílkové, bytem Havířov-Město, Mickiewiczova   
   555/13 za cenu ve výši 500,- Kč/m2, celkem 9 500,- Kč

2. prodej pozemku parc.č. 2025/126 o výměře 19 m2 k.ú. Prostřední Suchá
    vlastníku stavby  p.Marii Sikorové, bytem Havířov-Město, Karvinská   
    20/1205 za cenu výši 500,- Kč/m2, celkem 9 500,- Kč, s tím, že kupní cena    
    bude provedena formou měsíčních splátek ve výši 1000,- Kč

3. prodej pozemku parc.č. 2081/145 o výměře 21 m2 k.ú. Prostřední Suchá
    vlastníkům stavby manž. Jaroslavu a Janě Šrajerovým, bytem Havířov-  
    Podlesí, Dlouhá třída 85c/1135 za cenu ve výši 500,- Kč/m2, celkem 
    10 500,- Kč 

a   p o v ě ř u j e 

náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku p. Martina Balšána podpisem  kupních smluv
                                                                                  Z: vedoucí OMPJ
                                                                                 			T: 31. 5. 2004
___________________________________________________________________________


393/9/ZM/03 – Prodej pozemku na stavbu RD v Havířově-Životicích, lokalita Osinky___

Zastupitelstvo města Havířova

r u š í   

usnesení ZMH ze dne 3.11.2003,  č.usn.  348/8/ZM/03, bod 2.    
 
a     s c h v a l u j e

prodej pozemku parc.č. 2170/46 o výměře 1 117 m2 k.ú. Bludovice manž.Tomáši a Ing. Adrianě Vítkové, oba  bytem Havířov-Město, Jaselská 2/1195  za 480,- Kč/m2, celkem za kupní cenu 536 160,- Kč
___________________________________________________________________________







394/9/ZM/03 – Snížení kupní ceny  za pozemky parc. č. 2170/34  a 2170/36 v  lokalitě    
                         Osinky________________________________________________________

Zastupitelstvo města Havířova  

s c h v a l u j e    

snížení  kupní  ceny  za  pozemky v k.ú. Bludovice,  určené  k výstavbě  RD  v lokalitě  „OSINKY“, jejichž  prodejnost je snížena  umístěným nadzemním vedením VN 22 kV,  a  jeho ochranným  pásmem   v celkové  šíři 22m
- za část parc.č.2170/34 o výměře cca 1200 m2, (z celkové výměry  2382 m2) 
- za část parc.č.2170/36 o výměře cca  595 m2,  (z celkové výměry 1367 m2)
kupní cena:   dohodou  100,- Kč/m2,  v rozsahu  dle  GP 
___________________________________________________________________________


395/9/ZM/03 – Prodej 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 

prodej 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, za  cenu dle znaleckého posudku 51,471 Kč/m2 při výměře 1176 m2 činí 60.530,-Kč, navýšeno 
o znalečné 1.800,-Kč, tj. celkem -  62.330,-Kč

a   p o  v ě  ř u j e 

náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku Martina Balšána  podpisem  kupní smlouvy.      
                                                                                                        Z: vedoucí OMJP
                                                                                                        T:  31.5. 2004
___________________________________________________________________________


396/9/ZM/03 – Prodej části pozemku parc.č. 202/1 k.ú. Bludovice____________________

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e  

prodej části pozemku parc.č.202/1, nově označený jako 202/76 o výměře 
6 m2 v k.ú.Bludovice, pro Stavební bytové družstvo Havířov, Hornosušská 2, Havířov- Prostřední Suchá, IČ: 00415227, za účelem:  stavby opěrné zídky, za cenu dle znaleckého posudku  300,-Kč/m2, tj. 1.800,-Kč navýšenou o cenu za jeho zpracování 750,-Kč, tj. celkem 2.550,-Kč

a   p o v ě ř u j e

náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku Marina Balšána podpisem  kupní smlouvy
                                                                                     		Z: vedoucí MJPO 
                                                                                      		T: 31.5.2004
___________________________________________________________________________

397/9/ZM/03 – Prodej pozemků parc.č. 1390/17 a 1390/21 k.ú. Šumbark______________

Zastupitelstvo  města Havířova

s c h v a l u j e

prodej pozemků parc.č. 1390/17 o výměře 400 m2 a parc.č. 1390/21 o výměře 208 m2  k.ú.Šumbark spol. DAJA nova, s.r.o., se sídlem Petřvaldská 43b/1390, Havířov - Šumbark, IČ: 25842048, za účelem stavby rodinného domu,  za cenu dle znaleckého posudku 170,609 Kč/m2 při výměře  608m2 činí 103. 730,-Kč, navýšeno o znalečné 1.500,-Kč, tj. celkem -  105.230,-Kč 
s tím, že kupní cena bude uhrazena formou dvou splátek       
1. splátka do 31.12.2003  ve výši 52.615,-Kč
2. splátka do 31.3.2004    ve výši 52.615,-Kč

a   p o v ě ř u j e

náměstka  primátorky  pro ekonomiku a správu majetku Matina Balšána podpisem kupní smlouvy.
                                                                                           Z: vedoucí MJPO
                                                                                           T: 31.5.2004
___________________________________________________________________________

398/9/ZM/03 – Prodej části pozemku parc.č. 2105/162 k.ú. Šumbark_________________

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e  

1. prodej 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, a to za cenu dle    
    znaleckého posudku navýšenou o cenu za jeho zpracování, tj. za cenu 
    382,- Kč/m2 + 840,- Kč

2. prodej 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, a to za  
    cenu dle znaleckého posudku navýšenou o cenu za jeho zpracování, 
    tj. za cenu 382,- Kč/m2 + 840,- Kč

3. prodej 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, 
    a to za cenu dle znaleckého posudku navýšenou o cenu za jeho zpracování,   
    tj. za cenu 382,- Kč/m2 + 840,- Kč

a   p o v ě ř u j e

náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetkem Martina Balšána podpisem kupních smluv a  smluv o zřízení věcného břemene

                                                                                            Z: vedoucí MJPO
                                                                                            T: 31.5. 2004
___________________________________________________________________________

399/9/ZM/03 – Výkup pozemku k.ú. Šumbark, parc.č. 2008/51______________________

Zastupitelstvo  města  Havířova  

s c h v a l u j e    

výkup   pozemku  k.ú.  Šumbark,   parc. č. 2008/51 - role  o  celkové  výměře 13236 m2,  ve  vlastnictví Radmily  Blaščokové,  trvale bytem  Havířov- Podlesí, Dlouhá tř. 101b/1174
kupní  cena:  za  6618 m2   12,- Kč/m2 ,  tj.  79.416,-Kč
                     za  6618 m2    12,- Kč/m2,   tj. 79.416,-Kč, 
                     celkem za 13236 m2,  158.832,- Kč 
s tím, že 50% kupní ceny  bude uhrazeno po  podpisu smlouvy 
a 50% ve 2. pololetí r. 2004

a   p o v ě ř u j e   

náměstka  primátorky  pro  ekonomiku  a  správu  majetku  Martina  Balšána  podpisem kupní  smlouvy  
                                                                                                           Z : vedoucí MJPO
                                                                                                            T :  30. 4. 2004     
___________________________________________________________________________


400/9/ZM/03 – Výkup pozemků k.ú. Prostřední Suchá, parc.č. (PK 1292), (PK 1293),          
                          (PK 1294)_____________________________________________________

Zastupitelstvo  města  Havířova  

s c h v a l u j e

výkup  pozemků k.ú. Prostřední Suchá, parc.č. (PK 1292), o výměře 563 m2, parc. č. (PK 1293) o  výměře 79 m2  a  parc. č. (PK1294)  o  výměře 101 m2,  tj. celkem  743 m2
vlastník: Mgr.Oskar Pawlas, bytem Hornická 59/677, Havířov-Prostřední  Suchá, k právním úkonům zplnomocněna: Mgr.Gražyna Jedzoková, Obvodová 1286/17, Prostř. Suchá                      
kupní cena:   dohodou   250,-Kč/m2,  tj. celkem  185.750,- Kč

a   p o v ě ř u j e   

náměstka  primátorky  pro  ekonomiku  a  správu  majetku  Martina  Balšána podpisem kupní  smlouvy  
                                                                              Z:  vedoucí OMJP          
                                                                              T:  30. 4. 2004             
___________________________________________________________________________


401/9/ZM/03 – Vypořádání pozemků k.ú. Dolní Suchá, v rámci dokončené stavby:
                          „Kanalizační sběrač “F“ Horní Suchá-Havířov“_____________________
   
Zastupitelstvo  města  Havířova 

s c h v a l u j e  

výkup  pozemků  zastavěných  účelovými komunikacemi k revizním  šachticím   „Kanalizačního  sběrače  „F“  Horní  Suchá - Havířov“,   dodatečně  zjištěných  na  základě  zaměření  dokončené  stavby:  

a) části pozemku k.ú. Dolní Suchá,  parc. č. 418 o  vým.16 m2, (slouč.do nové    
     parc. č. 2756/2),  ve vlastnictví manž. Josefa a Elišky Válkových,      
     ul.17.listopadu 8,  Havířov- Podlesí
     za  kupní cenu 500,-Kč/m2, s tím, že  celk. výměra pro výkup dle GP činí    
     spolu s  pozemky  schválenými usnesením  ZmH  č. 832/27/ZM/01, bod b)  
     ze dne 17. 9. 2001,  celkem  356 m2,  za cenu  celkem 178.000,-Kč

b) části pozemků  k.ú.Dolní Suchá,  parc.č.425 a 427 (nově parc.č.2756/3 
    o celk.vým. 43 m2), ve  vlastnictví  manž. Haryho a Jarmily Valeriánových,     
    Horní  Těrlicko  669    
    za kupní cenu   500,-Kč/m2,   tj.  celkem 21.500,-Kč  
                 
 a   p o v ě ř u j e   

náměstka  primátorky  pro  ekonomiku  a  správu  majetku  Martina  Balšána podpisem   kupních   smluv  
                                                                                                                    Z:  vedoucí OMJP          
                                                                                                                    T:  30. 4. 2004                                                                                                 
___________________________________________________________________________






402/9/ZM/03 – Výkup pozemků pro účely stavby: „Parkoviště Dlouhá třída“, 
                          k.ú. Bludovice__________________________________________________

Zastupitelstvo města  Havířova   

s c h v a l u j e   

1) výkup části pozemku parc.č.365, o vým.cca 18 m2, v rozsahu dle zaměření     
    spoluvlastníci: Oskar Walach, Ilona Walachová,  Družstevnická 12,    
    Havířov- Podlesí 
    kupní cena dle cen. předpisů  platných v době výkupu, (nyní 300,- Kč/m2)        
2) výkup části pozemku parc.č.348, o vým.cca 48 m2, v rozsahu dle zaměření
    ve  vlastnictví  Moravskoslezského  kraje, Nemocnice  s poliklinikou        
    Havířov, Dělnická 24,  Havířov- Město,  IČ: 00844896
    kupní cena dle cen. předpisů  platných v době výkupu,  (nyní  300,-Kč/m2) 
3) výkup části pozemku parc.č.334/2, o vým.cca 79 m2, v rozsahu dle     
    zaměření,  ve vlastnictví: ČR-Úřad  pro zastupování  státu  ve věcech     
    majetkových, Kodaňská 46,  Praha  10,  IČ: 69797111
    kupní cena dle cen. předpisů, platných v době výkupu,  (nyní  300,-Kč/m2)   
    s tím,  že  v případě  uznání  veřejného zájmu, bude  pozemek do  majetku  
    města   převeden   b e z ú p l a t n ě 

a     p o v ě ř u j e  

náměstka  primátorky  pro ekonomiku  a správu  majetku  Martina  Balšána  podpisem  kupních  smluv                                                              
                                                                                                                Z:  vedoucí  MJPO                                                                                                       
                                                                                                                T:  30. 5. 2004 
___________________________________________________________________________

403/9/ZM/03 – Vstup statutárního města Havířova do Honebního společenstva Šenov___

Zastupitelstvo  města  Havířova

n e s c h v a l u j e 

vstup statutárního města Havířova do Honebního společenstva  Šenov  
___________________________________________________________________________

404/9/ZM/03 – Prodej stavby veřejného WC v Havířově-Šumbarku__________________
      
Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

prodej stavby veřejného WC na poz. parc. č.  1/1 v k.ú. Šumbark a části pozemku parc. č. 1/1 v k. ú. Šumbark zastavěného stavbou veřejného WC, za účelem vybudování restauračního zařízení a přístupů  o výměře cca 210 m2, p. Dušanu Plutínskému, IČ: 40328490, bytem Mládí 10/1100, Havířov – Šumbark, za podmínek:
      - stavba na pozemku parc.č.1/1 k. ú. Šumbark za smluvní cenu 338.832,- Kč
      - kupní cena za pozemek za cenu tržní  ve výši  800,- Kč/m2,  navýšenou 
         o cenu jeho zpracování, ve výši 3.600,- Kč
      - bude zřízeno věcné břemeno na zachování a provozování veřejného WC ve   
         vymezené části objektu (podle projektové dokumentace v m2) ve prospěch   
         statutárního města Havířova na dobu 20-ti let, tento závazek vázne ke   
         stavbě, tzn. přechází i na dalšího vlastníka stavby
      - smluvní sankce v případě nedodržení podmínky provozování veřejných WC   
         v objektu je stanovena ve výši 1.000.000,- Kč ve prospěch statutárního   
         města Havířova 
      - tato sankce bude vymáhána v případě, že vlastník uzavře prostory veřejných   
         WC na dobu delší 3 měsíců
      - budoucí kupující se zavazuje stavbu realizovat a zkolaudovat do 3 let od   
         nabytí právní moci stavebního povolení, nejdéle do 5-ti let od podpisu   
         smlouvy o budoucí kupní smlouvě. V případě nedodržení této podmínky   
         pozbývá platnosti smlouva o budoucí kupní smlouvě a statutárnímu městu   
         Havířov propadá uhrazená částka ve výši 338.832,- Kč jako smluvní sankce   
         za nedodržení podmínek smlouvy o budoucí kupní smlouvě
      - provozní doba veřejných WC bude shodná s provozní dobou restauračního   
         zařízení

p o v ě ř u j e

náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku p. Martina Balšána 
      - podpisem budoucí kupní smlouvy  
      - kupní smlouvy
                                                                                                    Z: vedoucí OMJP
                                                                                                    T: 1. 29. 2. 2004
                                                                                                         2. po splnění podmínek 
___________________________________________________________________________

405/9/ZM/03 – Splnění podmínek veřejné soutěže firmou CSABI, s.r.o._______________

Zastupitelstvo města Havířova

n e p ř i j a l o 

v tomto bodě navrhované usnesení
___________________________________________________________________________

406/9/ZM/03 – Žádost o odprodej bytů do osobního vlastnictví – ul. Horymírova 2, 4, 6_

Zastupitelstvo města Havířova

n e s c h v a l u j e     

záměr  prodeje  bytových  jednotek  v  domě  na ul. Horymírově  2, 4, 6  v  Havířově - Městě,  dle schválených  „Zásad  pro  převod  vlastnictví jednotky a spoluvlastnictví na společných částech domů z majetku města Havířova“
___________________________________________________________________________
407/9/ZM/03 – Výsledky veřejných soutěží na prodeje pozemků_____________________
   
Zastupitelstvo města Havířova 

n e p ř i j a l o  

                         v tomto bodě navrhované usnesení
___________________________________________________________________________


408/9/ZM/03 – Žádost o úpravu splátkového kalendáře ____________________________

Zastupitelstvo  města Havířova

n e s c h v a l u j e

1. Vzdělávací akademii Havířov s.r.o., Tajovského 2,  Havířov - Podlesí, 
    IČO:  25354019, zastoupené jednatelem společnosti Mgr. Janem     
    Tesarčíkem,  odklad úhrady splátky kupní ceny ve výši  1.100.000,- Kč,   
    která měla být splatná do 30.9.2003,  do 31.12.2003.

2. ukládá majetkoprávnímu odboru písemně informovat Vzdělávací akademii   
    Havířov  s.r.o., o přijatém  usnesení
                                                                           Z: vedoucí OMJP 
                                                                                                     T: 16.12.2003              
___________________________________________________________________________


409/9/ZM/03 – ČSAD Havířov,a.s. – konání valné hromady_________________________
                 
Zastupitelstvo města Havířova

u k l á d á  

zástupcům města  na valné hromadě ČSAD Havířov, a.s. dne 16.12.2003  hlasovat  o navrženém programu takto: 
			       3. Zpráva představenstva akciové společnosti o stavu a výsledcích 
                                               hospodaření společnosti za období leden až říjen 2003
                                               - hlasovat pro
                   4. Projednání a rozhodnutí o naložení s výsledkem hospodaření za 
                       předchozí období
                       – hlasovat pro
                   5. Hlavní zaměření podnikatelské činnosti (strategie) na rok 2004 a 
                       následující období v návaznosti na vstup ČR do EU
                       – hlasovat pro
___________________________________________________________________________




410/9/ZM/03 - Vyplacení státní účelové dotace na realizaci projektu „Vybavení 
                          nestátního dětského domova Motýl a nízkoprahového zařízení Motýlí 
                          klub“_________________________________________________________

Zastupitelstvo města Havířova 

n e p ř i j a l o

v tomto bodě navrhované usnesení
__________________________________________________________________________

411/9/ZM/03 – INFORMATIVNÍ   ZPRÁVY: 

                         I.A Informativní zpráva o vývoji příjmů, výdajů, financování, zapojení  
                                účelových fondů do výdajů a financování  a hospodářské činnosti 
                                za období leden - říjen 2003___________________________________

      Zastupitelstvo města Havířova

      b e r e   n a   v ě d o m í

      informativní zprávu o vývoji příjmů, výdajů, financování, hospodářské    
      činnosti  a zapojení účelových fondů do výdajů a financování za období    
      leden – říjen 2003
___________________________________________________________________________

                         I.B Informativní zpráva o vývoji příjmů, výdajů a financování za období  
                                leden –  listopad 2003_________________________________________

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

informativní zprávu o vývoji příjmů, výdajů a financování za období leden – listopad 2003
___________________________________________________________________________

                         II.   Informativní zpráva o činnosti Finančního výboru ZMH___________

  Zastupitelstvo města Havířova

  b e r e   n a   v ě d o m í

  zápisy z jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Havířova 
  za období od 2. 9. 2003 do 24. 11. 2003
___________________________________________________________________________

                         


                         III. Informativní zpráva - Zánik funkce přísedící u Krajského soudu   
                                v Ostravě - Andrea Burkovičová  ______________________________

         Zastupitelstvo města Havířova 

b e r e   n a   v ě d o m í

doručení žádosti o uvolnění z  funkce přísedící Krajského soudu v Ostravě p.Andrey Burkovičové, nar. 10. 4. 1968, trvale bytem Padlých hrdinů 262, Havířov – Životice, dle § 98 zákona č.6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a zánik  funkce ke dni 16.12.2003
___________________________________________________________________________


                         IV.  Informace k možnosti vydání obecnì závazné vyhlášky o regulaci 
                                a omezení  provozu výherních hracích přístrojů na území města    
                                Havířova___________________________________________________

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o mí

informaci o možnosti regulace a omezení provozu výherních hracích přístrojů na území města Havířova v souladu se zákonem č.202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů formou vydání obecně závazné vyhlášky
___________________________________________________________________________


                         V.   Informativní zpráva – dopis Penta Finance_______________________

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

informaci o dopisu Penta Finance, a.s. ze dne 25.11.2003
___________________________________________________________________________


                         VI.  Termíny schůzí RMH a zasedání ZMH  _________________________

Zastupitelstvo  města Havířova					

b e r e   n a   v ě d o m í

termíny konání schůzí Rady města Havířova a zasedání Zastupitelstva města Havířova v I.pololetí  r. 2004 dle přiložené tabulky
___________________________________________________________________________

                        VII. 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, včetně dotazů a odpovědí členů ZMH včetně dotazů a odpovědí členů ZMH
___________________________________________________________________________


412/9/ZM/03 – Závěrečné usnesení______________________________________________

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e  n a  v ě d o m í 

závěrečné usnesení návrhové komise z 9.zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 15. prosince  2003
___________________________________________________________________________
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