
Obec Kyje IČ: 00578428 Kyje 49, 507 13 Železnice www.obeckyje.cz

OZNÁMENÍ OBCE  KYJE O POVINNĚ
ZVEŘEJŇOVANÝCH DOKUMENTECH

V souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, v platném znění, jsou dokumenty v elektronické podobě zveřejněny na úřední
desce obce Kyje: www.obeckyje.cz  (sekce: Rozpočty). 

Do listinné podoby všech dokumentů je možné nahlédnout na adrese Obecní úřad Kyje, č.p. 49,
507 13 Železnice v úředních hodinách: Pátek 18:00 – 19:00

Název dokumentu Schváleno dne: Zveřejněno dne:

Schválený rozpočet roku 2019 14.12.2018 9.1.2019

Schválený rozpočet - závazné ukazatele, rok 2019 14.12.2018 9.1.2019

Schválené rozpočtové opatření č. 9/2018 14.12.2018 9.1.2019

Návrh rozpočtu roku 2019 26.11.2018 27.11.2018

Návrh rozpočtu - závazné ukazatele, rok 2019 26.11.2018 27.11.2018

Schválené rozpočtové opatření č. 7/2018 26.11.2018 27.11.2018

Schválené rozpočtové opatření č. 8/2018 30.11.2018 14.12.2018

Rozpočtové opatření č. 1/2019 28.2.2019 29.3.2019

Rozpočtové opatření č. 2/2019 31.3.2019 30.4.2019

Schválený závěrečný účet za rok 2018 28.6.2019 6.7.2019

Schválená účetní závěrka obce za rok 2018 28.6.2019 6.7.2019

Rozpočtové opatření č. 3/2019 14.7.2019 13.8.2019

Vyvěšeno: 13.8.2019

Sejmuto:
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