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Členské obce
Mikroregionu
Hrádecko -Chrastavsko

Oznámení    o    zveřejnění    finančních    dokumentů    mikroregionu    -    povinné
informace   podle   zákona   č.   250   Sb.   o   rozpočtových   pravidlech   územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů -ke zveřejnění na úředni' desku

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

pozdějši'ch  předpisů:

Střednědobý  výhled  rozpočtu  svazku  obcí  Mikroregion  Hrádecko  -  Chrastavsko  na  roky  2020,
2021
schválený  Clenskou  schůzi'  Mikroregionu  Hrádecko  -Chrastavsko  dne   11.12.  2018  byl  zveřejněn  na
internetových  stránkách  svazku  obcí  Mikroregionu  Hrádecko -  Chrastavsko www.mikrore ion.info  ,
DDokumenty    svazku.     Přímý    link:    httD://www.mikroreg.info/index.asDx?rub=84,    a   je    k nahlédnutí
v  listinné  podobě  v  kanceláři  na  kontaktní  adrese  svazku:  Obecní  úřad  Chotyně,  Chotyně   163,  463  34.
Dokumentje součástí Rozpočtu mikroregionu Hrádecko -Chrastavsko na rok 2019.

Fc#?ečne;ť,ieknrsokroeugisocnhuůzTr#:rcokr:g-i:nhuraHS::#koon-aé::a:toalv:kod",,.,2.2o,8by,zveřeJněnna
internetových  stránkách  svazku  obci'  Mikroregíonu  Hrádecko  -  Chrastavsko www.mikrore ion.info  +
Dokumenty    svazku.    Přímý    link:    httD://ww\^Í.mikroreE.info/index.asox?rub=84,    a   je    k nahlédnutí
v  listinné  podobě  v  kanceláři  na kontaktní adrese svazku:  Obecní úřad  Chotyně` Chotyně  163, 463  34.

Na výše uvedených  internetových odkazech  a kontaktni'ch adresách  (viz výše),  budou  uveřejňovány  i
veškeré  při'paclné změny.                                              MIKROREGION
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Vyvěšeno  dne:                               8.1.2019

Sejmuto dne:

„clš
Hrádecko -Ctirastavsko

(podpiL5 a razílko)

Razítko a podpis:

Razi'tko  a  podpis:

V souladu  s  §  39  odst   4)  a  nósledných,  zákona  č   250/2000  Sb ,  o  rozpočtových  providlech  územních  rozpočtů,

dokumenty  zveřejnény  na  výše  uveclených  internetových  stránkách  svazku  obcí (mikroregionu)  dne  o8. oi. 2oig

deskách  členských obcí.

Kontaktni adr®sa a ostatni informace:

Mikroregion  Hrádecko -Chrastavsko
Obecní  Úřad  Chotyně  Č p   163
463 34 Chotyně
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