Návrh na uznesenie


Mestské zastupiteľstvo v Žiline


konštatuje, že
	zriadenie turistickej informačnej kancelárie je v súlade s prijatými uzneseniami mestského zastupiteľstva ohľadne zámeru zriadenia TIK a v súlade so zámermi mesta na podporu rozvoja cestovného ruchu a oživenia podnikateľského prostredia v meste.

	zriaďuje 

	podľa § 1 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 21 ods. 5 písm. b/ a ods. 9  zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, príspevkovú organizáciu Mesta Žilina s názvom Turistická informačná kancelária mesta Žilina, príspevková organizácia dňom 01. 10. 2007.

	schvaľuje

	Zriaďovateľskú listinu príspevkovej organizácie Turistickej informačnej kancelárie mesta Žilina, príspevkovej organizácie so sídlom Farské schody 7,                010 01 Žilina,
	Štatút príspevkovej organizácie Mesta Žilina s názvom Turistická informačná kancelária mesta Žilina, príspevková organizácia,
	Zmluvu o prevode správy majetku medzi Mestom Žilina a príspevkovou organizáciou s názvom Turistická informačná kancelária mesta Žilina, príspevková organizácia,
	príspevok na rok 2007 - finančné prostriedky vo výške 750 000,-- Sk (nájomné, mzdy, odvody, ostatné bežné výdavky) na obdobie od 01. 10. do 31. 12. 2007 na bežné výdavky Turistickej informačnej kancelárie mesta Žilina, príspevkovej organizácie. 



	ukladá 

Ing. Viliamovi Mikulášovi, prednostovi Mestského úradu v Žiline
	zabezpečenie všetkých potrebných právnych, ekonomických a organizačných záležitostí (pridelenie IČO, DIČO) spojených so zriadením Turistickej informačnej kancelárie mesta Žilina, príspevkovej organizácie, na obdobie od 01. 09. 2007 do skončenia výberového konania a následného vymenovania štatutárneho zástupcu Turistickej informačnej kancelárie mesta Žilina, príspevkovej organizácie.
	súhlasí

	s vykonávaním podnikateľskej činnosti Turistickej informačnej kancelárie mesta Žilina, príspevkovej organizácie, a to v rozsahu oprávnení na výkon podnikateľskej činnosti vydaných príslušným orgánom štátnej správy (tejto) príspevkovej organizácii. Sem patrí nasledovná činnosť – vedľajšia hospodárska činnosť:
Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností

	Vydavateľská činnosť  
	Obchodná činnosť v rozsahu voľných živností
	Reklamná, propagačná a inzertná činnosť 
	Kancelárske a sekretárske služby vrátane kopírovacích a faxových služieb



