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Rozpočet na 2022 a Střednědobý výhled na 2023 – 2024 Mikroregionu Hrádecko
– Chrastavsko – návrh k uveřejnění
Mikroregion Hrádecko – Chrastavsko v souladu s §39 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů uveřejňuje:

(1) Střednědobý výhled rozpočtu svazku obcí Mikroregion Hrádecko - Chrastavsko na roky
2023 a 2024
a
(2) Rozpočet Mikroregionu Hrádecko - Chrastavsko na rok 2022
Forma uveřejnění těchto dokumentů je společná, resp. střednědobý výhled i rozpočet jsou v jednom
dokumentu, který je přílohou tohoto oznámení.
V rámci schvalovacího procesu se jedná o návrh dokumentu, který musí být uveřejněn na internetových
stránkách mikroregionu a na úředních deskách členských obcí nejméně 15 dnů přede dnem zahájení
jeho projednávání na zasedání příslušného orgánu svazku obcí.
Na internetových stránkách se zveřejňuje úplné znění návrhu rozpočtu. Na úředních deskách může být
návrh zveřejněn v užším rozsahu, který obsahuje alespoň údaje o příjmech a výdajích rozpočtu v třídění
podle nejvyšších jednotek druhového třídění rozpočtové skladby. Zveřejnění musí trvat až do doby jeho
schválení.
Připomínky k návrhu mohou občané členských obcí uplatnit písemně ve lhůtě stanovené při jeho
zveřejnění, tj. do 13. 12. 2021 na níže uvedenou kontaktní adresu svazku, nebo ústně při jeho
projednávání na zasedání příslušného orgánu svazku obcí. Projednávání dokumentu proběhne dne
14. 12. 2021 dle programu jednání členské schůze Mikroregionu Hrádecko – Chrastavsko, uveřejněného
na internetových stránkách svazku obcí: www.mikroregion.info
Více informací podá také předsedkyně svazku, viz níže uvedená kontaktní adresa.
Jana Mlejnecká
předsedkyně Mikroregionu Hrádecko – Chrastavsko
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