Mestské zastupiteľstvo v Košiciach

Uznesenie
z XXXVII. rokovania Mestského zastupiteľstva v Košiciach,
                        zo dňa 7. septembra 2010                                          číslo: 1261


Zabezpečenie činnosti centier voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice do jednej rozpočtovej organizácie


Mestské zastupiteľstvo v Košiciach
podľa § 6 ods. 1 a ods. 2 písm. e) zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 6 ods. 2 písm. v) Štatútu mesta Košice

schvaľuje

1.
	Vyradenie Centra voľného času Domino, Popradská 86, Košice zo siete škôl a školských zariadení, stredísk praktického vyučovania a pracovísk praktického vyučovania Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „sieť“) k 31. 12. 2010.

Zrušenie  Centra voľného času Domino, Popradská 86, Košice ako rozpočtovej organizácie k dátumu, ku ktorému rozhodne Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o vyradení zo siete.

2.
	Vyradenie Centra voľného času Kórejská 1, Košice zo siete škôl a školských zariadení, stredísk praktického vyučovania a pracovísk praktického vyučovania Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „sieť“) k 31. 12. 2010.

Zrušenie  Centra voľného času Kórejská 1, Košice ako rozpočtovej organizácie k dátumu, ku ktorému rozhodne Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o vyradení zo siete.

3. 
	Vyradenie Centra voľného času, Popradská 86, Košice zo siete škôl a školských zariadení, stredísk praktického vyučovania a pracovísk praktického vyučovania Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „sieť“) k 31. 12. 2010.

Zrušenie  Centra voľného času, Popradská 86, Košice ako rozpočtovej organizácie k dátumu, ku ktorému rozhodne Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o vyradení zo siete.

4.
	Vyradenie Centra voľného času Mikádo, Jegorovovo námestie 5, Košice zo siete škôl a školských zariadení, stredísk praktického vyučovania a pracovísk praktického vyučovania Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „sieť“) k 31. 12. 2010.
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	Zrušenie  Centra voľného času Mikádo, Jegorovovo námestie 5, Košice ako preddavkovej organizácie k dátumu, ku ktorému rozhodne Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o vyradení zo siete.


5. 
	Zlúčenie Centra voľného času Domino, Popradská 86, Košice, Centra voľného času Kórejská 1, Košice, Centra voľného času, Popradská 86, Košice, Centra voľného času Mikádo, Jegorovovo námestie 5, Košice a Centra voľného času Technik, Orgovánová 5, Košice do jednej rozpočtovej organizácie a to Centra voľného času Technik, Orgovánová 5, Košice, ktoré preberá všetky práva a povinnosti štyroch centier voľného času do nej zlúčených, ktoré zanikajú.





  
  




	Ing. František Knapík
	primátor mesta Košice
	Podpísal dňa: 13. 9. 2010









Za správnosť:   Ing. Marek Kolárčik
                         Ing. Silvia Nagyová
Zapisovateľka: Mária Lapšanská


