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: 488


Doplnenie uznesenia MZ v Košiciach 
č. 452 zo dňa 24. apríla 2008

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

schvaľuje

doplnenie uznesenia MZ č. 452 zo XIV. rokovania Mestského zastupiteľstva v Košiciach, zo dňa 24. apríla 2008 – Dotácie z rozpočtu mesta v zmysle VZN mesta Košice č. 76 na kultúrny rozvoj o účel schválených dotácií pre 38 subjektov v celkovom objeme 6 000 000,- Sk podľa prílohy.








Ing. František Knapík
                  primátor mesta Košice
  Podpísal dňa: 5.7.2008








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




Príloha
Žiadateľ:                                                         	   Suma v Sk	    Účel
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-–––––––––
Verejná knižnica J. Bocatia                                    	100 000,-	Nákup nových kníh
Zbor sv. Cecílie                                     		340 000,-	Propagácia, prenájom, honoráre, cestovné, ubytovanie techn.- 
 		org. zabezp. /TOZ/pre MUSICA EX ARCHIVO  a vybavenie       
 		barokového   orchestra	
Združenie FEMAN	300 000,-	Ubytovanie, honoráre a materiálno-technického zabezpečenie/MTZ/  festivalu  FEMAN 2008
Karpatskonemecký spolok na Slovensku	  30 000,- 	Cestovné na účasť spevokolu na festivale v Rakúsku
S.A.Victoria, umelecká agentúra	150 000,-	Propagácia, ozvučenie a honoráre na Cassoviu country party
Slovenský katolícky kruh  	  40 000,- 		Na cyklus prednášok na témy histórie, filozofie, umenia a etiky
Rap-art, umelecká agentúra	100 000,-	Propagácia, ozvučenie a honoráre na Vianočný koncert	
JES, Stanislav Jiroušek 	100 000,- 	Vydanie publikácie Potulky mestom Košice v anglickom jazyku
Spolok Hasičská dychová hudba	100 000,- 	Nákup odevov a opravy dychových nástrojov
Klub národnostných menšín 	160 000,-	Na činnosť klubu národnostných menšín a pamätnej izby Sándora Máraiho
Divadlo deviatich múz	100 000,-	Propagácia, honoráre, doprava a MTZ na stretnutie skupín 
     	historického  šermu
Hudobná spoločnosť Hemerkovcov 	  70 000,- 	Vydanie publikácie Ferdinand Steller-Steliar 
ATARAX                 	100 000,-	Na techniku a postprodukciu dokument. filmu Nadšenie a fortieľ
Nadácia „City TV“		300 000,- 	Na propagáciu, honoráre, ubytovanie, prenájom techniky 
 		a priestorov na 14.ročník Medzinár. festivalu lokálnych TV „Zlatý  
                        	žobrák“
Prameň života 	  70 000,-	Propagácia a materiálno-technické zabezpečenie Adonai
       	Festu 2008
Cassia Dance n.o.  	300 000,-	Prenájom priestorov a honoráre Muzikálu s názvom stromy
DIAMANT, súbor spoločenských tancov              	150 000,- 	Cestovné na účasť súboru na 1. festival gymnastiky Zlatého veku -  
 	Kanárske  ostrovy
TACHMA RECORDS, umel. agentúra 	120 000,-  	Honoráre, ozvučenie a cestovné na Koncerty v chráme, hud.         
 	odkazy -  klasici a džez
MASTA, hudobné vydavateľstvo                         	100 000,- 	Honoráre, prenájom, ozvučenie Vianočného koncertu“ Všetkým  
 	ľuďom  dobrej vôle“
Štátna filharmónia /organový koncert/            	  50 000,-	Propagácia a honoráre Medzinár. organového festivalu I.Sokola
Štátna filharmónia /Košická hudobná jar/ 	270 000,-  	Propagácia a honoráre na KHJ 2008
Haliganda, o.z.  	 70 000,- 	Propagácia, honoráre a vecné ceny „Míľa pre mamu“
Združenia FORSA          		200 000,-	Propagácia, honoráre, cestovné a prenájom na 
  		festivale„Višegradské dni 2008“
AMBROZIA, Juraj Barla                                 	 50 000,-	Propagácia a honoráre „Minimúzeum ľudovej kultúry“
Art Poetica Musica                               	200 000,-	Výroba libreta a hudby, honoráre, prenájom na Košický kabaret
Laura, združenie mladých                             	 50 000,- 	MTZ, cestovné, účastnícky poplatok, knihy „Laura 2008“
Gymnázium sv. T. Akvinského               	200 000,- 	Propagácia, honoráre, ubytovanie, prenájom a ceny 9. ročníka
 		medzinárodného festivalu DRAMAFEST
Vydavateľstvo Pectus            	300 000,-  	Honoráre a tlač časopisu KAM
MVDr. Pavel Smejkal /výstava v Lodži/                      50 000,- 	Propagácia a podlepenie panelov na výstave Second Ceties v Lodži
MVDr. Pavel Smejkal /workshop/                       	200 000,--	Cestovné a tlač propag. katalógu Workshopu: Košice očami  
 	európskych  fotografov
Galery s.r.o.                                                	  80 000,- 	Propagácia, honoráre, TOZ na Veritas Open Stage Košice 2013
Make Up collective                                           	100 000,-    	Propagácia, honoráre, doprava, ubytovanie na Program galérie 
                      	MAKE UP 2008
Štátne divadlo                                            	400 000,-      	Propagácia, honoráre a prenájom na Festival divadiel str. Európy II.
OZ Úsmev ako dar                                  	150 000,-       	Web, honoráre, prenájom, edičná činnosť -„Rozprávka“- práca 
 	s deťmi z DD
Asociácia učiteľov, rodičov Gymnázia /španiel./   50 000,- 	Propagácia, honoráre, ubytovanie, doprava, prenájom „Dni španielskej kultúry“ 
Sofrosyne z.p.o.            	100 000,-     	Honorár a prenájom auta – dokumentárny film Rehoľníčky
Divadlo Thália Színház        		250 000,-		Propagácia, honoráre, prenájom priestorov na V. Div. festivale 
 			národov a národností
BONA FIDE /Niečo je červené/                   	500 000,-      	Honoráre, prenájom techniky a zariadenie na projekt „Niečo je 
 	 	červené“
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Spolu:                                                                      6 000 000,- Sk


