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V Chotyní  dne 08.  01.  2() 19

Váš  dopis značky:

Ze  dne:
Naše  značka:

VyŤizuje:                             Mlejnecká Jama
Telefon.                               +420 724179  805

E-mail :                                ou. chovne@volny. cz

Členské obce
Mikroregionu
Hrádecko -Chrastavsko

Oznámení    o    zveřejnění    r]naněních    dokumentů    mikroregionu    -    povinné
informace   pod]e   zákona   č.   250   Sb.   o   rozpočtových   pravid]ech   územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů -ke zveřejnění na úřední desku

Povinné  informace  dle zákona č. 250/2000  Sb.  o rozpočtových  pravidlech územni'ch rozpočtů,  ve znění

pozdějších předpisů:

Střednědobý  výhled  rozpočtu  svazku  obcí  Mikroregion  Hrádecko  -  Chrastavsko  na  rolor  2020,
2021
schválený  Členskou  schůzí  Mikroregionu  Hrádecko  -Chrastavsko  dne   11.12.  2018  byl  zveřejněn  na
intemetových  stránkách  svazku  obci'  Mkroregionu  Hrádecko -Chrastavsko www.mikrore ion.info  +
Dokumenty    svazku.    Přímý    link:    httD://www.mikroreg.infb^ndex.asi)x?rub=84,    a   je    k nahlédnutí
v listinné  podobě v kanceláři  na  kontaktní adrese  svazku:  Obecní úřad  Chotyně,  Chotyně  163,  463  34.
Dokument je součástí Rozpočtu mikroregionu Hrádecko -Chrastavsko na rok 2019.

=#;#e#*:nhuůzíT##\:j]fnhur"riřdť:ťon_acmLi#[v:kodneH.i2.2oisbyiweřejněnm
intemetových  stránkách  svazku  obcí Mikroregíonu  Hrádecko -Chrastavsko  www.mikroregion. info  i>
Dokumenty    svazku.    Přímý    link:    httD://www.mikroreE[.infb/index.asDx?rub=84,    a   je    k nahlédnutí
v listínné podobě v kanceláři na kontaktní adrese svazku: Obecní úřad Chotyně, Chotyně  163, 463 34.

Na výše uvedených Íntemetových odkazech a kontaktních adresách (viz výše), budou uveřejňovány i
vcškeré pffpadné změny.

Vyvěšeno  dne:

Sejmuto dne:                     3

Jam M]ejnecká v. r.
předsedkyně Mikroregionu Hrádecko -C hrastavsko

(podpis a razí[ko)

4.   204C'

_ A-  2c)2,0

Razítko a podpis:

Razítko a podpis:

V souladu  s  §  39  odst.  4)  a  následných,  zákona  č.  250/2000  Sb.,  o  rozpočtovych  providlech  územních  ro2počtů,
dokumenty  zveřeiněny  ria  vyše  uvedených  internetJ.vych  strónkóch  svozku  obcí  (mikroregionu)  dne  08. 01. Z019  a  toto  oznámerií  pok  nci  úředních
deskóch členských obcí.

Kontaktní adresa a ostatní informaco:                                                                                                                                                         -i  ~

Mikroregion Hrádecko -Chrastavsko
Obecní  úřad  Chotyně č.p.163
463 34 Chowně

'nteme':
E-mail
Tel. .

ww.mikroregion.info
ou.chotyne@volny.cz
+420 724179 805

IČ

Banka:
Číslo  účtu,

70908222
Česká spořitelna,  a.s
0985461329/0800


