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Hradiště 18. srpna 2019 

Oznámení o zveřejnění dokumentů v elektronické podobě  

a možnost nahlédnutí do jejich listinných podob dle zákona  

č. 250/2000 Sb.,  

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 

V elektronické podobě jsou dokumenty zveřejněny  

na internetových stránkách obce: www.hradistenadberounkou.cz 

Občané ÚSC mohou do těchto dokumentů nahlédnout v úřední hodiny na Obecním 

úřadu Hradiště  

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2018 - 2020 

Zveřejněn na elektronické úřední desce dne: 15.11.2016,              starosta obce  Pavel Šubrt v. r.  

 

Schválený střednědobý výhled rozpočtu na roky 2018 - 2020 

Zveřejněn na elektronické úřední desce dne: 15.3.1017,                starosta obce  Pavel Šubrt v. r. 

 

Návrh rozpočtu na rok 2017 

Zveřejněn na elektronické úřední desce dne: 15.11.2017               starosta obce  Pavel Šubrt v. r. 

 

Schválený rozpočet na rok 2017 

Zveřejněn na elektronické úřední desce dne: 15.3.2017                 starosta obce  Pavel Šubrt v. r. 

 

Návrh rozpočtu na rok 2018 
Zveřejněn na elektronické úřední desce dne: 28.11.2017                 starosta obce  Pavel Šubrt v. r. 

 

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2019 - 2021 

Zveřejněn na elektronické úřední desce dne: 28.11.2017                 starosta obce  Pavel Šubrt v. r.  

 

Schválený rozpočet na rok 2018 

Zveřejněn na elektronické úřední desce dne: 30.12.2017                 starosta obce  Pavel Šubrt v. r. 

 

Schválený střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019 - 2021 

Zveřejněn na elektronické úřední desce dne: 30.12.2017                starosta obce  Pavel Šubrt v. r. 

 

Schválený rozpočet na rok 2019 

Zveřejněn na elektronické úřední desce dne: 31.12.2018                 starosta obce  Pavel Šubrt v. r. 

 

Schválený střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020 - 2022 

Zveřejněn na elektronické úřední desce dne: 30.12.2017                starosta obce  Pavel Šubrt v. r. 

 

Schválená rozpočtová opatření pro rok 2017 

Rozpočtová opatření vztahující se k roku 2017 jsou číslovaná chronologicky  

od čísla 1. 

- 1. Zveřejněno na elektronické úřední desce dne  22.04.2017      starosta obce  Pavel Šubrt v. r. 

- 2. Zveřejněno na elektronické úřední desce dne  15.06.2017      starosta obce  Pavel Šubrt v. r 

- 3. Zveřejněno na elektronické úřední desce dne  21.07.2017      starosta obce  Pavel Šubrt v. r 

- 4. Zveřejněno na elektronické úřední desce dne  24.07.2017      starosta obce  Pavel Šubrt v. r 

- 5. Zveřejněno na elektronické úřední desce dne  13.11.2017      starosta obce  Pavel Šubrt v. r 

- 6. Zveřejněno na elektronické úřední desce dne  13.11.2017      starosta obce  Pavel Šubrt v. r 
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- 7. Zveřejněno na elektronické úřední desce dne  30.12.2017      starosta obce  Pavel Šubrt v. r 

 

Návrh závěrečného účtu za rok 2016    

Zveřejněn na elektronické úřední desce        dne: 05.04.2017                  starosta obce  Pavel Šubrt v. r. 

Schválený závěrečný účet za rok 2016       

Zveřejněn na elektronické úřední desce        dne: 27.04.2017                 starosta obce  Pavel Šubrt v. r. 

Návrh závěrečného účtu za rok 2017   

Zveřejněn na elektronické úřední desce        dne: 14.04.2018                  starosta obce  Pavel Šubrt v. r. 

Schválený závěrečný účet za rok 2017       

Zveřejněn na elektronické úřední desce        dne: 14.05.2018                  starosta obce  Pavel Šubrt v. r. 

Návrh závěrečného účtu za rok 2018   

Zveřejněn na elektronické úřední desce        dne: 07.05.2019                  starosta obce  Pavel Šubrt v. r. 

Schválený závěrečný účet za rok 2018 

Zveřejněn na elektronické úřední desce        dne: 02.06.2019                  starosta obce  Pavel Šubrt v. r. 

Schválená rozpočtová opatření pro rok 2018 

- 1. Zveřejněno na elektronické úřední desce dne 03.03.2018       starosta obce  Pavel Šubrt v. r. 

- 2. Zveřejněno na elektronické úřední desce dne 14.05.2018       starosta obce  Pavel Šubrt v. r. 

- 3. Zveřejněno na elektronické úřední desce dne 04.06.2018       starosta obce  Pavel Šubrt v. r. 

- 4. Zveřejněno na elektronické úřední desce dne 18.08.2018       starosta obce  Pavel Šubrt v. r. 

- 5. Zveřejněno na elektronické úřední desce dne 18.08.2018       starosta obce  Pavel Šubrt v. r. 

- 6. Zveřejněno na elektronické úřední desce dne 22.09.2018       starosta obce  Pavel Šubrt v. r 
- 7. Zveřejněno na elektronické úřední desce dne 24.11.2018       starosta obce  Pavel Šubrt v. r 
- 8. Zveřejněno na elektronické úřední desce dne 31.12.2018       starosta obce  Pavel Šubrt v. r 

Schválená rozpočtová opatření pro rok 2019 

      -    1. Zveřejněno na elektronické úřední desce dne 11.03.2019       starosta obce  Pavel Šubrt v. r. 

      -    2. Zveřejněno na elektronické úřední desce dne 10.05.2019       starosta obce  Pavel Šubrt v. r. 

      -    3. Zveřejněno na elektronické úřední desce dne 10.08.2019       starosta obce  Pavel Šubrt v. r..  

 

 

                                                          Pavel Šubrt v.r. 

                                                           starosta obce Hradiště 


