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OZNÁMENÍ 

ROZPOČTOVÝ VÝHLED OBCE KARLOVICE NA LÉTA 2015 – 2024  

Na základě novely zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, účinné od 21. 2. 2017, obec zveřejní 

schválený střednědobý výhled rozpočtu na svých internetových stránkách a 

současně oznámí na úřední desce, kde je zveřejněn v elektronické podobě a kde je 

možno nahlédnout do jeho listinné podoby. Rozpočtový výhled obce na léta 2015 – 

2024 je zveřejněn na webových stránkách Obce Karlovice (www.karlovice.eu) v sekci 

„Obecní úřad“, podsekci „Rozpočet a související dokumenty“, část Střednědobý 

výhled rozpočtu. V listinné podobě k nahlédnutí je uložen na OÚ Karlovice, v kanceláři 

účetní. 

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KARLOVICE ZA ROK 2015  

Na základě novely zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, účinné od 21. 2. 2017, obec zveřejní 

schválený závěrečný účet na svých internetových stránkách a současně oznámí na 

úřední desce, kde je zveřejněn v elektronické podobě a kde je možno nahlédnout do 

jeho listinné podoby. Závěrečný účet obce za rok 2015 je zveřejněn na webových 

stránkách Obce Karlovice (www.karlovice.eu) v sekci „Obecní úřad“, podsekci 

„Rozpočet a související dokumenty“, část Závěrečný účet. V listinné podobě k 

nahlédnutí je uložen na OÚ Karlovice, v kanceláři účetní. 

ROZPOČET OBCE KARLOVICE NA ROK 2017  

Na základě novely zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, účinné od 21. 2. 2017, obec zveřejní 

schválený rozpočet na svých internetových stránkách a současně oznámí na úřední 

desce, kde je zveřejněn v elektronické podobě a kde je možno nahlédnout do jeho 

listinné podoby. Schválený rozpočet obce na rok 2017 je zveřejněn na webových 

stránkách Obce Karlovice (www.karlovice.eu) v sekci „Obecní úřad“, podsekci 

„Rozpočet a související dokumenty“, část Rozpočet. V listinné podobě k nahlédnutí je 

uložen na OÚ Karlovice, v kanceláři účetní. 

ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ SCHVÁLENÁ V ROCE 2017  

Na základě novely zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, účinné od 21. 2. 2017, se zveřejňují 

schválená rozpočtová opatření. Schválená rozpočtová opatření jsou zveřejněna na 

webových stránkách Obce Karlovice (www.karlovice.eu) v sekci „Obecní úřad“, 

podsekci „Rozpočet a související dokumenty“, část Rozpočtová opatření. V listinné 

podobě k nahlédnutí jsou uložena na OÚ Karlovice, v kanceláři účetní. 

Vyvěšeno: 22. 03. 2017 

Evidenční číslo: 22/2017 
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