Obec Nihov

OZNAMENI O ZVEREJNENI
V souladu s ustanovenim § 3,11 a 17 zakona €.°250/2000 Sb., o rozpoétovych pravidlech
uzemnich rozpoctt, ve znéni pozdéjsich predpist, Obec Nihov oznamuje, ze navrh
strednédobého vyhledu rozpoctu (rozpottovy vyhled na roky 2021-2022) a schvaleny

strednédoby vyhled rozpottu (rozpottovy vyhled na roky 2021-2022), navrh rozpoétu a
schvaleny rozpocet na rok 2020, schvalena rozpoctova opatireni vztahujici se ktomuto
rozpoctu jsou nebo budou zverejnény v elektronické podobé na ufedni desce Obce Nihov
http://www.nihov.cz/category/rozpocet/
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http://www.nihov.cz/category/zaverecny-ucet/ a do jejich listinné podoby je mozno nahlédnout
na Obecnim ufadé v Nihové, Nihov 17, 59455 Dolni Loucky.

V souladu s ustanovenim § 28a) zakona €. 250/2000 Sb., o rozpoctovych pravidlech Uzemnich
rozpoctu, ve znéni pozdéjsich predpist, Materska Skola Nihov oznamuje, Ze navrh
stfednédobého vyhledu rozpottu na roky 2021-2022 a schvaleny strednédoby vyhled

rozpoctu na roky 2021-2022 a navrh rozpoctu na rok 2020 a schvaleny rozpoéet na rok 2020

jsou nebo budou zverejnény v elektronické podobé na Uufedni desce zrizovatele Obce Nihov
http://www.nihov.cz/category/ms-nihov/ a do jejich listinné podoby je mozno nahlédnout
v Matefrské Skole Nihov, Nihov 71, 594 55 Dolni Loutky nebo na Obecnim ufadé v Nihové,

Nihov 17, 59455 Dolni Loucky.

V souladu s ustanovenim § 39 zakona €. 250/2000 Sb., 0 rozpoétovych pravidlech uUzemnich
rozpoctt, ve znéni pozdéjsich predpist, Dobrovolny svazek Tisnovsko oznamuje, ze navrh
stfednédobého vyhledu rozpottu na roky 2021-2022 a schvaleny stiednédoby vyhled

rozpoctu na roky 2021-2022, navrh rozpoctu na rok 2020 a schvaleny rozpoéet na rok 2020,
schvalena rozpoctova opatfreni vztahujici se k tomuto rozpoctu a schvaleny zavéretny ucet

2019, navrh stfednédobého vyhledu rozpoétu na roky 2021-2022 Svazkové MS Venkov a
schvaleny stfednédoby vyhled rozpoétu na roky 2021-2022. Svazkové MS Venkov, navrh
rozpoétu na rok 2020 Svazkové MS Venkova schvaleny rozpoéet na rok 2020 Svazkové M&

Venkov jsou nebo budou zveyrejnényv elektronické podobé na Ufedni desce DSO TiSnovsko
http://www.dsotisnovsko.cz/uredni-deska-2/ a do jejich listinné podoby je mozno nahlédnout
v kancelari DSO TiSnovsko na adrese: Komenského 1109, 666 02 Predklastefi.

Ing. Jan Dvoracek,
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