
STATUTÁRNÍ MĚSrO LIBEREC
odbor školství a sociálních věcí

náměstí Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec 1

Mateřslcí škola,,Srdíčko", Litrerec,
OIdřichova 836/5, příspěvková organizace
Jitka Kadlečková, ředitelka
Oldřichova 836/5
460 01 Liberec 3

Váš dopis značk],,/ z€ dne

cJ MN{L 268402/17

Z toho činí: příspěvek na provoz
pHspěvek na energie

příspěvek na odpisy

l

S přátelským pozdravem

oTIsK ÚŘEDNÍtro n qzÍrx,q.

Mgr, Pavel Kalous v. r.
vedoucí odboru školství a sociálních věcí

ŇOln fuw 2.4. ?D4ď

vĚzuj€ / telefon

Blor.da] 485 243 3'16
v Libercl dne

28. 12.2017

Schválený rozpočet na rok 2018

Vážená paní ředitelko.
ve smyslu zákona ě.25012000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, byl Vámi
řízené příspěvkov é organizaci dne 14. 12.2017 schválen usnesenim Zastupitelstva města

Liberec č. 342120|7 neinvestiční příspěvek pro rok 2018 v celkové výši

819 929 Kč.

124250Kč
6047,79Kč
90 900 Kč

Ič
002íj2978

l'elefon l'ax
.185 2,{3 ] ] l 485 243 l]]

Eieklronická podatclna
posla14magistrál 1iberec cz

E-mail
inio@lnagistBl liberoc.cZ

Datová schránka statutárniho měsra Liberec
(Magislráiu města Libercc) ID ?c6by6u



STATUTÁRNi MĚSrO LIBEREC
Odbor ekonomiky

níměsfi Dr. E. Beneře 1/1, 460 §9 Libercc 1

řediteli příspěvkové organizace

váš dopi§ zí.ačky / ze dít Nsšo ž!.čkn
cJ MML 069002/18

v}Ýizuje / telefoíl
Sirovátková/48J 243 755

v ubqci dne
23.3.2018

vňc: oznrfu,,toxí o scnvlimŇ NÁvruil nozpočru xA, nor zors

Vážený paue řediteli, Vrižená paní ř€ditelko,

v souladu s ustanovením ákona č,25Dl2W0 Sb., o ro4počto\.ých pravidlech územních
rozpďt{ ve znění pozdějšíoh předpisů Vám sdělqji, že dne 2a3,2018 rada města usnesením č.
31612018 schváila návrh rozpočtu vaší Síspěvkové organizace na rok 20l8.

Tímto Vás žáÁfue, abyste dle schválených Pravidel rozpaětového procesu pro
příspěvlrnvé organizace zřizované §Mi zajistili zveřejnění schvri,leného fozpočtu na vašich
webových stÉnkád a to nejpozději do 19,4,2018.

S pozdravem

_-"Z----7
*r,{"r*r*ar/

vedoucí odboru ekonomi}y

)TATUT;\.{ l,! i ti Es,lo
L!$Ěňťc

óď!.,)Lr eko,rcrniky

T§lef@ Fax
4as2A1 |ll 4a5243l13

ElektuDickt podatelna
po§ta@ína8istmt lĎerec.cz

E-rrjáil
info@r! gi§trat,liberec.cz

Datová scbráíka sí8futámiho něští Libcrec
(Ma8i§tsátu měsaa Libeíec) lD 7c6by6u

tč
0g262918


