
MIKROREGION HRÁDECKO – CHRASTAVSKO 
Se sídlem: Městský úřad Chrastava, nám. 1. máje 1, 463 31 Chrastava 

Dobrovolný svazek obcí, IČ: 70908222 

www.mikroregion.info 

 

 
Kontaktní adresa a ostatní informace: ~ 1 ~ 

Mikroregion Hrádecko – Chrastavsko  Internet: www.mikroregion.info  IČ: 70908222 
Obecní úřad Chotyně č.p. 163  E-mail: ou.chotyne@volny.cz  Banka: Česká spořitelna, a.s 
463 34 Chotyně  Tel.: +420 724 179 805  Číslo účtu: 0985461329/0800 
 

V Chotyni dne 20. 12. 2019  

 
Váš dopis značky:  

Členské obce  

Mikroregionu  

Hrádecko - Chrastavsko 

Ze dne:   

Naše značka:  

Vyřizuje: Mlejnecká Jana 

Telefon: +420 724 179 805 

E-mail: ou.chotyne@volny.cz 

 

 

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 úřední desku 
 

Povinné informace dle zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 

pozdějších předpisů: 

 

Střednědobý výhled rozpočtu svazku obcí Mikroregion Hrádecko - Chrastavsko na roky 

2021 a 2022 
schválený Členskou schůzí Mikroregionu Hrádecko - Chrastavsko dne 10. 12. 2019 byl zveřejněn na 

internetových stránkách svazku obcí Mikroregionu Hrádecko – Chrastavsko www.mikroregion.info  

Dokumenty svazku. Přímý link: http://www.mikroreg.info/index.aspx?rub=84, a je k nahlédnutí 

v listinné podobě v kanceláři na kontaktní adrese svazku: Obecní úřad Chotyně, Chotyně 163, 463 34. 

Dokument je součástí Rozpočtu mikroregionu Hrádecko – Chrastavsko na rok 2020. 

 

Rozpočet Mikroregionu Hrádecko - Chrastavsko na rok 2020 
schválený Členskou schůzí Mikroregionu Hrádecko - Chrastavsko dne 10. 12. 2019 byl zveřejněn na 

internetových stránkách svazku obcí Mikroregionu Hrádecko – Chrastavsko www.mikroregion.info  

Dokumenty svazku. Přímý link: http://www.mikroreg.info/index.aspx?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 kontaktních adresách (viz výše), budou uveřejňovány i 

veškeré případné změny. 

 

 

 

 

………………………… 

Jana Mlejnecká v. r. 
předsedkyně Mikroregionu Hrádecko – Chrastavsko 

(podpis a razítko) 
 

Vyvěšeno dne:   Razítko a podpis:  

Sejmuto dne:   Razítko a podpis:  
 

 
V souladu s § 39 odst. 4) a následných, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, jsou 
dokumenty zveřejněny na výše uvedených internetových stránkách svazku obcí (mikroregionu) dne 20. 12. 2019 a toto oznámení pak na úředních 
deskách členských obcí. 
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