
Leiblová Kamila (ÚMČ Kbely)

Od: Leiblová Kamila (ÚMČ Kbely)

Odesláno: 16. srpna 2018 15:07

Komu:

Předmět: MC Praha 19 - Odpověď na žádost o inf. dle 106/1999 Sb.

Podepsáno: Kamila.Leiblova©kbely.mepnet.cz

Vážená paní-,

na Vaší žádost ze dne 6.8.2018 o poskytnutí inf. dle zák. č. 106/1999 Sb. Vám sdělujeme následující:

1. Vlastní vaše městská část objekt, který mateřské a základní školy využívají na školy V přírodě, lyžařské

kurzy?

2. V případě, že vlastní, mohou tento objekt využít i školy zřízené jinou městskou částí?

MČ nevlastní žádný rekreační objekt.

3. Poskytuje vaše městská část ze svého rozpočtu příspěvek na školy v přírodě, lyžařské kurzy? Pokud ano,

v jaké výši na lžáka/ iden.

MČ nepřispívá konkrétním osobám, MČ podporuje všeobecně mimoškolní aktivity formou příspěvku (expedice,

kroužky, výlety atp..) cca 50 — 80 tis.

4. Poskytuje vaše městská část ze svého rozpočtu školám finanční prostředky, které by ze zákona správně

měly být hrazeny ze státního rozpočtu? Pokud ano, prosím specifikovat na co a V jaké roční výši.

MČ v případě potřeby toleruje nákup pomůcek či jiných potřeb kvýuce z příspěvku, formou sbírky na účet spolku

Sdružení a přátel školy pak je přispíváno na párovou výuku a potřeby pro výuku formou „Začít spolu" (cca 350 tis.).

Od září budeme zřejmě přispívat na psychologa (cca 600 tis.). V minulosti MČ přispívala na odměny učitelů v objemu

500 tis. Kč, od roku 2015 již vedení školy toto nepožadovalo

5. Poskytuje vaše městská část školám ze svého rozpočtu finanční prostředky nad rámec provozu? Pokud

ano, prosím specifikovat na co a v jaké roční Výši.

MČ financuje veškerý provoz školy, včetně drobných investic na opravy a rekonstrukce ve výši 8,4 mil. ročně pro

základní školu a 2,8 mil ročně dvěma mateřským školám.

S přáním hezkého dne

Kamila Leiblová

Úřad MČ Praha 1 9

Odbor kanceláře starosty

Semilská 43/1

197 00 Praha 9 - Kbely

tel.: 284 080 824,_



 


