Mestské zastupiteľstvo v Košiciach
U z n e s e n i e
zo XVI. rokovania Mestského zastupiteľstva v  Košiciach, zo dňa
26. - 27. júna 2008						       číslo: 514

Povinná príloha č. 10 k žiadosti o NFP v rámci 
Regionálneho operačného programu

Mestské zastupiteľstvo v Košiciach
podľa § 6 ods. 2 písm. ac) Štatútu mesta Košice  

schvaľuje

1.
a) predloženie žiadosti o NFP v rámci opatrenia 1.1 ROP na realizáciu projektu „Rekonštrukcia a modernizácia Základnej školy Trebišovská 10“, ktorý je realizovaný  pre Základnú školu Trebišovská 10, Košice v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice a ktorý je v súlade s Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Košice,
b)  zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o NFP,
c)  financovanie projektu vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov na projekt  t.j. vo výške 2 500 000,- Sk.

2.
a) predloženie žiadosti o NFP v rámci opatrenia 1.1 ROP na realizáciu projektu „Rekonštrukcia a modernizácia Základnej školy Družicová 4“, ktorý je realizovaný  pre Základnú školu Družicová 4, Košice v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice a ktorý je v súlade s Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Košice,
b)  zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o NFP,
c)  financovanie projektu vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov na projekt  t.j. vo výške 2 500 000,- Sk.

3.
a) predloženie žiadosti o NFP v rámci opatrenia 1.1 ROP na realizáciu projektu „Rekonštrukcia a modernizácia Základnej školy Krosnianska 2“, ktorý je realizovaný  pre Základnú školu Krosnianska 2, Košice v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice a ktorý je v súlade   Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Košice,
b)  zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o NFP,
c)  financovanie projektu vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov na projekt  t.j. vo výške 2 500 000,- Sk.
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4.
a) predloženie žiadosti o NFP v rámci opatrenia 1.1 ROP na realizáciu projektu „Rekonštrukcia a modernizácia Základnej školy Belehradská 21“, ktorý je realizovaný pre Základnú školu Belehradská 21, Košice v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice a ktorý je v súlade s Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Košice,
b)  zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o NFP,
c)  financovanie projektu vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov na projekt t.j. vo výške 2 500 000,- Sk.









Ing. František Knapík
                  primátor mesta Košice
  Podpísal dňa: 5.7.2008













Za správnosť:  RNDr. Milan Sabol
                         Ing. Katarína Nováková
Zapisovateľka: Mária Lapšanská


