
Informace Obce Krásná dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů 

v souladu s výše uvedeným zákonem zveřejňuje Obec Krásná následující oznámení: 

OBEC KRÁSNÁ 

Rozpočet obce na rok 2019 je zveřejněn na internetových stránkách obce pod odkazem: 

http://obec-krasna.cz/files/2019-rozpocet_obce_krasna_na_rok_2019.pdf- oznámení zveřejněno dne 1.4.2019 a 

v listinné podobě je k nahlédnutí na Obecním úřadě Krásná. 

Pravidla rozpočtového provizoria pro rok 2019 jsou zveřejněna na internetových stránkách obce pod odkazem: 

http://obec-krasna.cz/files/2019-pravidla_rozpoctoveho_provizoria.pdf- oznámení zveřejněno dne 21.12.2018 

Pravidla rozpočtového provizoria pro rok 2020 jsou zveřejněna na internetových stránkách obce pod odkazem: 

https://www.obec-krasna.cz/obecni-urad/hospodareni-obce/-oznámení zveřejněno dne 30.12.2019 

 

Rozpočtová opatření jsou zveřejněna na internetových stránkách obce pod odkazem: 

Rozpočtové opatření č. 1 -  oznámení zveřejněno dne 16.4.2019  

http://obec-krasna.cz/files/2019-rozpoctove_opatreni_c01.pdf 

Rozpočtové opatření č. 2 – oznámení zveřejněno dne 27.5.2019 

http://obec-krasna.cz/files/2019-rozpoctove_opatreni_c02.pdf 

Rozpočtové opatření č. 3 -oznámení zveřejněno dne 3.9.2019 

http://obec-krasna.cz/files/2019-rozpoctove_opatreni_c03.pdf 

Rozpočtové opatření č. 4 – oznámení zveřejněno dne 6.9.2019 

http://obec-krasna.cz/files/2019-rozpoctove_opatreni_c04.pdf 

Rozpočtové opatření č. 5 – oznámení zveřejněno dne 15.11.2019 

http://obec-krasna.cz/files/2019-rozpoctove_opatreni_c05.pdf 

 

 

Střednědobý výhled rozpočtu obce na léta 2020-2024  je zveřejněn od 30.12.2019 na internetových stránkách 

obce pod odkazem: https://www.obec-krasna.cz/obecni-urad/hospodareni-obce/ 

- v listinné podobě jsou k nahlédnutí na Obecním úřadě Krásná. 

 

Závěrečný účet obce za rok 2018 je zveřejněn od 24.6.2019 na internetových stránkách obce pod odkazem: 

http://obec-krasna.cz/files/2019-schvaleny_zaverecny_ucet_obce_krasna_za_rok_2018.pdf 

- v listinné podobě je k nahlédnutí na Obecním úřadě Krásná. 
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SDRUŽENÍ OBCÍ POVODÍ MORÁVKY 

Rozpočet SOPM a související dokumenty jsou zveřejněny na internetových stránkách sdružení pod odkazem: 

http://sopm.cz/mikroregion/dokumenty/ - oznámení zveřejněno dne 30.12.2019 

Rozpočet SOPM na rok 2019 je zveřejněn na internetových stránkách sdružení pod odkazem: 

http://sopm.cz/mikroregion/dokumenty/ - oznámení zveřejněno dne 12.2.2019 

Rozpočtová opatření jsou zveřejněna na internetových stránkách sdružení pod odkazem: 

http://sopm.cz/mikroregion/dokumenty/ 

Rozpočtové opatření č. 1 – ze dne 5.4.2019, oznámení zveřejněno dne 25.4.2019 

v listinné podobě je k nahlédnutí v sídle sdružení na Obecním úřadě Dobrá, Dobrá 230, 739 51 Dobrá. 

Rozpočtové opatření č. 2 ze dne 22.7.2019 – oznámení zveřejněno 10.8.2019 

v listinné podobě je k nahlédnutí v sídle sdružení na Obecním úřadě Dobrá, Dobrá 230, 739 51 Dobrá. 

 

Střednědobý výhled rozpočtu SOPM na léta 2020-2021 je zveřejněn na internetových stránkách sdružení pod 

odkazem: http://sopm.cz/mikroregion/dokumenty/ - oznámení zveřejněno dne 12.2.2019 

v listinné podobě je k nahlédnutí v sídle sdružení na Obecním úřadě Dobrá, Dobrá 230, 739 51 Dobrá. 

 

Závěrečný účet SOPM za rok 2018 je  zveřejněn na internetových stránkách sdružení pod odkazem: 

http://sopm.cz/mikroregion/dokumenty/   - oznámení uveřejněno dne 8.7.2019 

v listinné podobě je k nahlédnutí v sídle sdružení na Obecním úřadě Dobrá, Dobrá 230, 739 51 Dobrá. 
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DSO REGION SLEZSKÁ BRÁNA 

 

Rozpočet Regionu Slezská brána na rok 2020 je zveřejněn na internetových stránkách sdružení pod odkazem: 

http://www.slezskabrana.cz/dokumenty-rsb/rozpocty - oznámení zveřejněno dne 12.12.2019 

v listinné podobě je k nahlédnutí na adrese Centrum společných služeb, Nádražní 38, 739 21 Paskov. 

 

Střednědobý výhled rozpočtu Regionu Slezská brána na léta 2020 -2022  je zveřejněn na internetových  

stránkách sdružení pod odkazem: 

http://www.slezskabrana.cz/dokumenty-rsb/rozpocty - oznámení zveřejněno dne 12.12.2019 

v listinné podobě je k nahlédnutí na adrese Centrum společných služeb, Nádražní 38, 739 21 Paskov. 

 

Rozpočtová opatření jsou zveřejněna na internetových stránkách sdružení pod odkazem: 

Rozpočtové opatření č. 1 – ze dne 6.6.2019, oznámení zveřejněno dne 26.6.2019 

http://www.slezskabrana.cz/dokumenty-rsb/rozpocty 

v listinné podobě je k nahlédnutí na adrese Centrum společných služeb, Nádražní 38, 739 21 Paskov. 
 

Závěrečný účet Regionu Slezská brána za rok 2018 je zveřejněn na internetových stránkách sdružení pod 

odkazem: 

http://www.slezskabrana.cz/dokumenty-rsb/rozpocty - oznámení zveřejněno dne 26.6.2019 

v listinné podobě je k nahlédnutí na adrese Centrum společných služeb, Nádražní 38, 739 21 Paskov. 
 

 

 

                               

 

 Mgr. Antonín Tulach 

 starosta obce 
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