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Kontaktní adresa a ostatní informace: ~ 1 ~ 

Mikroregion Hrádecko – Chrastavsko  Internet: www.mikroregion.info  IČO: 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 01. 12. 2021  

 
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 Mikroregionu Hrádecko - Chrastavsko 

 

Změna termínu projednání  

Rozpočtu na 2022 a Střednědobého výhledu na 2023 – 2024 
 
Mikroregion Hrádecko – Chrastavsko v souladu s §39 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů uveřejnil (v termínu od 28. 11. do prodlouženého termínu 

16. 12.) NÁVRH dokumentů: 

 

1) Střednědobý výhled rozpočtu svazku obcí Mikroregion Hrádecko - Chrastavsko na roky 

2023 a 2024, 

2) Rozpočet Mikroregionu Hrádecko - Chrastavsko na rok 2022, 

 

a to na internetových stránkách svazku obcí: 

 odkaz: www.mikroregion.info ► Dokumenty svazku ► Informační deska (a také v sekci Finanční 

dokumenty),  

 přímý odkaz: http://www.mikroreg.info/page.aspx?zaz=700-2254  

 

Dokumenty jsou uveřejňovány i na stránkách jednotlivých členských obcí svazku - Mikroregion Hrádecko – 

Chrastavsko. Návrh dokumentu musí být uveřejněn na internetových stránkách mikroregionu a na úředních 

deskách členských obcí nejméně 15 dnů přede dnem zahájení jeho projednávání na zasedání příslušného 

orgánu svazku obcí. 

 

Tímto oznámením mikroregion upozorňuje na změnu termínu projednání výše 

uvedených dokumentů, které bude dne 16. 12. 2021 
 

dle programu jednání členské schůze Mikroregionu Hrádecko – Chrastavsko, uveřejněného na 

internetových stránkách svazku obcí: www.mikroregion.info | přímý odkaz: 

http://www.mikroreg.info/page.aspx?zaz=496-2227  

 

 

Ostatní informace a údaje v uveřejněných dokumentech zůstávají v platnosti. Více informací také podá také 

předsedkyně svazku, viz níže uvedená kontaktní adresa. 

 

 

Jana Mlejnecká 
předsedkyně Mikroregionu Hrádecko – Chrastavsko 
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