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Zveřejnění rozpočtových opatření č. 1 - 17 roku 2017 

 

Rozpočtové opatření č. 1 roku 2017 provedené radou města dne 13.3.2017 usnesením č. 15 
a rozpočtové opatření č. 2 roku 2017 provedené radou města dne 27.3.2017 usnesením č. 37 
a rozpočtové opatření č. 3 roku 2017 provedené radou města dne 24.4.2017 usnesením č. 30, 
rozpočtové opatření č. 4 roku 2017 provedené radou města dne 15.5.2017 usnesením č. 54 
a rozpočtové opatření č. 5 roku 2017 schválené zastupitelstvem města dne 29.5.2017 usnesením 
č. 11 a rozpočtové opatření č. 6 roku 2017 provedené radou města dne 29.5.2017 usnesením č. 16 
a rozpočtové opatření č. 7 roku 2017 provedené radou města dne 12.6.2017 usnesením č. 22 
rozpočtové opatření č. 8 roku 2017 provedené radou města dne 26.6.2017 usnesením č. 17, 
rozpočtové opatření č. 9 roku 2017 provedené radou města dne 31.7.2017 usnesením č. 26, 
rozpočtové opatření č. 10 roku 2017 provedené radou města dne 21.8.2017 usnesením č. 11, 
rozpočtové opatření č. 11 roku 2017 provedené radou města dne 18.9.2017 usnesením č. 18 
rozpočtové opatření č. 12 roku 2017 provedené radou města dne 9.10.2017 usnesením č. 21, 
rozpočtové opatření č. 13 roku 2017 provedené radou města dne 23.10.2017 usnesením č. 14, 
rozpočtové opatření č. 14 roku 2017 provedené radou města dne 06.11.2017 usnesením č. 23, 
rozpočtové opatření č. 15 roku 2017 provedené radou města dne 06.11.2017 usnesením č. 13, 
rozpočtové opatření č. 16 roku 2017 provedené radou města dne 05.12.2017 usnesením č. 24, 
rozpočtové opatření č. 17 roku 2017 provedené radou města dne 18.12.2017 usnesením č. 16. 

 

jsou zveřejněny v elektronické podobě: http://www.muhorazdovice.cz/muhd/rozpocet.asp , 

do jejich listinné podoby je možno nahlédnout na finančním odboru městského úřadu číslo dveří 220. 

 

 

 

 

Ing. Michael Forman v.r. 

starosta města 

http://www.muhorazdovice.cz/muhd/rozpocet.asp

