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OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ 
                                                   
Obec Dobročkovice v souladu se zákonem č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje, že 

 Rozpočtové opatření č.1/2019 ze dne 31.3.2019, zveřejněno dne 31.3.2019 

 Rozpočtové opatření č.2/2019 ze dne 30.4.2019, zveřejněno dne 30.4.2019 

 Rozpočtové opatření č.3/2019 ze dne 31.7.2019, zveřejněno dne 31.7.2019 

 Rozpočtové opatření č.4/2019 ze dne 1.8.2019, zveřejněno dne 1.8.2019 

 Rozpočtové opatření č.5/2019 ze dne 1.9.2019, zveřejněno dne 1.9.2019 

 Rozpočtové opatření č.6/2019 ze dne 1.10.2019, zveřejněno dne 1.10.2019 

 Rozpočtové opatření č.7/2019 ze dne 1.11.2019, zveřejněno dne 1.11.2019 

 Rozpočtové opatření č.8/2019 ze dne 2.12.2019, zveřejněno dne 2.12.2019 

 Rozpočtové opatření č.1/2020 ze dne 2.3.2020, zveřejněno dne 2.3.2020 

 Rozpočtové opatření č.2/2020 ze dne 1.4.2020, zveřejněno dne 1.4.2020 

 Rozpočtové opatření č.3/2020 ze dne 1.7.2020, zveřejněno dne 1.7.2020 

 Rozpočtové opatření č.4/2020 ze dne 3.8.2020, zveřejněno dne 3.8.2020 

 Rozpočtové opatření č.5/2020 ze dne 1.9.2020, zveřejněno dne 1.9.2020 

 Rozpočtové opatření č.6/2020 ze dne 2.11.2020, zveřejněno dne 2.11.2020 

 Rozpočtové opatření č.7/2020 ze dne 1.12.2020, zveřejněno dne 1.12.2020 

 Rozpočtové opatření č.1/2021 ze dne 4.1.2021, zveřejněno dne 4.1.2021 

 Rozpočtové opatření č.2/2021 ze dne 3.5.2021, zveřejněno dne 3.5.2021 

 Rozpočtové opatření č.3/2021 ze dne 1.6.2021, zveřejněno dne 1.6.2021 

 Rozpočtové opatření č.4/2021 ze dne 1.7.2021, zveřejněno dne 1.7.2021 

 Rozpočtové opatření č.5/2021 ze dne 2.8.2021, zveřejněno dne 2.8.2021 

 Rozpočtové opatření č.6/2021 ze dne 1.9.2021, zveřejněno dne 1.9.2021 

 Rozpočtové opatření č.7/2021 ze dne 1.10.2021, zveřejněno dne 1.10.2021 

 Rozpočtové opatření č.8/2021 ze dne 1.11.2021, zveřejněno dne 1.11.2021 

 Rozpočtové opatření č.9/2021 ze dne 1.12.2021, zveřejněno dne 1.12.2021 

 

jsou zveřejněny: 

 v elektronické podobě na webových stránkách obce v odkaze: 

            www.dobrockovice.eu/uredni-deska.html  

 

 originály dokumentů obce Dobročkovice jsou k nahlédnutí v sídle obce 

Dobročkovice, Dobročkovice čp.92, v kanceláři účetního v otevírací době OÚ 

Dobročkovice 

 

Toto oznámení nahrazuje oznámení ze dne 1.11.2021. 

 

 

       Josef Pištělák 

       starosta obce 

 

 

Úřední deska:     Elektronická úřední deska: 

Vyvěšeno: 1.12.2021      Vyvěšeno: 1.12.2021 
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