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Oznámení Obce Záměl – dle změny zák. 250/2000Sb. 

V souvislosti s novým zákonem 27/2017Sb. 
 

Rozpočet Obce Záměl 2019 

Veřejná schůze obecního zastupitelstva schválila rozpočet obce na rok 2020 na zasedání dne 

23.12.2019 v usnesení 14/2019 v souladu s §39 odst. 7 zákona č. 250/2000 Sb., o 

rozpočtových pravidlech územních rozpočtů znění, byl rozpočet v elektronické podobě 

zveřejněn na internetových stránkách obce  

http://obeczamel.cz/obcan-a-urad/obecni-urad/uredni-deska/2019/  

(Občan a úřad > Obecní úřad  > Úřední deska) 

 

Do listinné podoby všech dokumetu je možné nahlédnout v kanceláři obecního úřadu Záměl 

v úředních hodinách: pondělí a středa 8:00 – 17:00 hod. 

 

Název dokumentu Schváleno dne: Zveřejněno dne: 

Rozpočtová opatření č.1 
Schváleno starostou 

27. 1. 2020 
27. 1. 2020 

Rozpočtová opatření č.2 
Schváleno starostou 

29. 2. 2020 
2. 3. 2020 

Rozpočtová opatření č.3 
Schváleno starostou 

31. 3. 2020 
1. 4. 2020 

Rozpočtová opatření č.4 
Schváleno starostou 

1. 5. 2020 
11. 5. 2020 

Rozpočtová opatření č.5, 6 
Schváleno starostou 

15.6.2020 
15. 6. 2020 

Rozpočtová opatření č.7 
Schváleno starostou 

24.6.2020 
24. 6. 2020 

Rozpočtová opatření č.8 
Schváleno starostou 

1.7.2020 
1. 7. 2020 

 

Rozpočtová opatření Obce Záměl 2020 

Rozpočtová opatření obce budou zveřejněna v elektronické podobě na internetových 

stránkách obce  

http://obeczamel.cz/obcan-a-urad/obecni-urad/zasedani/zasedani-2020/ 

(Občan a úřad > Obecní úřad  > Zasedání – součást usnesení ZO) 

 

Závěrečný účet obce Záměl za rok 2020 

Závěrečný účet obce bude zveřejněn v elektronické podobě na internetových stránkách obce 

http://obeczamel.cz/obcan-a-urad/obecni-urad/uredni-deska/2020/ 

(Občan a úřad > Obecní úřad  > Úřední deska) 

 

Rozpočtový výhled obce Záměl 

Rozpočtový výhled obce je zveřejněn v elektronické podobě na internetových stránkách obce 

http://obeczamel.cz/obcan-a-urad/obecni-urad/rozpocet/  

(Občan a úřad > Obecní úřad  > Rozpočet) 

http://obeczamel.cz/obcan-a-urad/obecni-urad/uredni-deska/2019/
http://obeczamel.cz/obcan-a-urad/obecni-urad/uredni-deska/2020/


Obec Záměl 
 

         Záměl 158 

517 43  Potštejn  

tel.: 494 546 811 

tel. + fax: 494 546 211 

www: obeczamel.orlice.cz 

e-mail: obeczamel@orlice.net 
 

 

Do listinné podoby všech dokumentu je možné nahlédnout v kanceláři obecního úřadu Záměl 

v úředních hodinách. 

 

Josef Novotný 

starosta obce 

Vyvěšeno: 1.7.2020 

Svěšeno: 


