













z 11. mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Žiline,
 konanom dňa 10.03.2008




Uznesenie č. 33/2008

Žiadosť o nenávratný finančný príspevok z Regionálneho operačného programu,
opatrenia 1.1 - infraštruktúry vzdelávania pre projekt „Zvýšenie energetickej hospodárnosti a rozšírenie ZŠ Námestie mladosti 1, Žilina za účelom zlepšenia kvality vzdelávania“


Mestské zastupiteľstvo v Žiline

  
    I.  schvaľuje

	Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci opatrenia 1.1 Regionálneho operačného programu na realizáciu projektu „Zvýšenie energetickej hospodárnosti a rozšírenie ZŠ Námestie mladosti 1, Žilina za účelom zlepšenia kvality vzdelávania“, ktorý je realizovaný pre Základnú školu Námestie mladosti 1 v Žiline a je v súlade s Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Žilina, resp. strednodobými prioritami mesta,


	zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok,


	financovanie projektu vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov projektu,                      t. j. 4 332 127,45 Sk.




Uznesenie č. 34/2008

Žiadosť o nenávratný finančný príspevok z Regionálneho operačného programu, opatrenia 1.1 - infraštruktúry vzdelávania pre projekt „Zvýšenie kvality služieb vzdelávania a zlepšenie energetickej hospodárnosti prostredníctvom rekonštrukcie 
ZŠ V. Javorku 32, Žilina“

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

I.   schvaľuje
	Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci opatrenia 1.1 Regionálneho operačného programu na realizáciu projektu „Zvýšenie kvality služieb vzdelávania a zlepšenie energetickej hospodárnosti prostredníctvom rekonštrukcie ZŠ V. Javorku 32, Žilina“, ktorý je realizovaný pre Základnú školu Vendelína Javorku v Žiline a je v súlade s Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Žilina, resp. strednodobými prioritami mesta,


	zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok,


	financovanie projektu vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov projektu,                 t. j. 1 422 101,20 Sk.




Uznesenie č. 35/2008

Žiadosť o nenávratný finančný príspevok z Regionálneho operačného programu, opatrenia 1.1 - infraštruktúry vzdelávania pre projekt  „Rekonštrukciou a modernizáciou Materskej školy Jarná v Žiline k zníženiu energetickej náročnosti 
a zlepšeniu výchovného prostredia detí“

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

I.    schvaľuje

	Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci opatrenia 1.1 Regionálneho operačného programu na realizáciu projektu „Rekonštrukciou                        a modernizáciou Materskej školy Jarná v Žiline k zníženiu energetickej náročnosti a zlepšeniu výchovného prostredia detí“, ktorý je realizovaný pre Materskú školu Jarná - Hliny v Žiline a je v súlade s Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Žilina, resp. strednodobými prioritami mesta,
	zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok,


	financovanie projektu vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov projektu,        t. j. 910 000,00 Sk.


Uznesenie č. 36/2008

Dohoda o spolupráci partnerských miest uzatvorená medzi Mestom Žilina (Slovenská republika) a Mestskou časťou Praha 15 (Česká republika)



Mestské zastupiteľstvo v Žiline


I.      schvaľuje


	Dohodu o spolupráci partnerských miest uzatvorenú medzi Mestom Žilina (Slovenská 

      republika) a Mestskou časťou Praha 15 (Česká republika).







Uznesenie č. 37/2008

Plán Mesta Žilina na zavedenie eura


Mestské zastupiteľstvo v Žiline



ukladá

	Ing. Viliamovi Mikulášovi, prednostovi Mestského úradu v Žiline


a/  predložiť na každé riadne zasadnutie mestského zastupiteľstva do konca roku  
    2008 správu o plnení úloh súvisiacich so zavedením eura v podmienkach    
    mesta


schvaľuje
     
Plán Mesta Žilina na zavedenie eura so schválenými zmenami v časti uznesenia 1 a/

          


Uznesenie č. 38/2008

Mestské zastupiteľstvo v Žiline


       I.       ukladá

	Ing. Viliamovi Mikulášovi, prednostovi Mestského úradu v Žiline


a/   sprístupniť v Klientskom centre všetky platné Všeobecne záväzné nariadenia 
      mesta Žilina

     Termín:   do 10.04.2008









                                                                                                         Ivan Harman
                                                                                                   primátor mesta Žilina


