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Výpis z usnesení Rady města Tachova
Datum konání: 19. 12. 2018
Číslo schůze:
3
Usnesení číslo: 63
Rada města schvaluje návrhy rozpočtu na rok 2019 a návrhy střednědobého výhledu rozpočtu
na rok 2020 a 2021 příspěvkových organizací zřízených městem.
Schválený rozpočet na rok 2019 a schválený střednědobý výhled rozpočtu na rok 2020 až 2021
zveřejněte dle § 28 a) odstavce 2) a 4) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, a dle pravidel uvedených v bodě 2. 5. a bodě 3. 7. schválené vnitřní
směrnice č. 4/2017 o „Pravidlech rozpočtového procesu pro příspěvkové organizace
zřízené Městem Tachov“.
Do dokumentu připište informaci, kdy a jak bylo schváleno (viz. Výpis z usnesení Rady města
Tachova).
Dokumenty musí být s originál podpisem ředitele/ředitelky + místo a datum podpisu (datum
podpisu musí být v rozmezí od 20. 12. 2018 do 18. 01. 2019)
V názvu tabulky musí být uvedeno, že se jedná o „schválený“ rozpočet na rok 2019 a
„schválený“ střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020 až 2021 (takto se musí tabulky
jmenovat).
Do názvu pdf souboru uveďte „schválený“ rozpočet na rok 2019 a „schválený“ výhled
rozpočtu na rok 2020 až 2021 + datum uveřejnění na vašich internetových stránkách (datum
uveřejnění musí být v rozmezí od 20. 12. 2018 do 18. 01. 2019).
Na internetové stránky uveřejněte pouze dokumenty ve formátu pdf (pozor zkontrolujte
čitelnost uveřejněného dokumentu).
Dokumenty zveřejněte na svých internetových stránkách nejpozději do 18. 01. 2019.
S pozdravem
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