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Zveřejňování dokumentů Obce Loučka podle zákona č. 250/2000 Sb. 
 
Po zveřejnění dokumentů, podléhající zákonu č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, je uveden následující způsob zveřejnění 
jednotlivých dokumentů. 
 
1. Schválený střednědobý výhled rozpočtu je v elektronické podobě zveřejněn vždy do 30 dnů  
    ode dne jeho schválení na adrese www.obec-loucka.cz v sekci Obecní úřad - Rozpočet –  
    rozpočtová opatření. 
    Případně do jeho listinné podoby je možno nahlédnout v sídle Obecního úřadu, Loučka  
    č. 76. Tímto způsobem bude schválený střednědobý výhled rozpočtu zpřístupněn až do  
    schválení nového výhledu rozpočtu. 
 
2. Schválený rozpočet je v elektronické podobě zveřejněn vždy do 30 dnů ode dne jeho  
    schválení na adrese www.obec-loucka.cz  v sekci Obecní úřad- Rozpočet – rozpočtová  
     opatření.  
    Případně do jeho listinné podoby je možno nahlédnout v síle Obecního úřadu Loučka č. 76. 
    Tímto způsobem bude schválený rozpočet zpřístupněn až do schválení rozpočtu na  
    následující rozpočtový rok.  
 
3. Schválená rozpočtová opatření budou průběžně zveřejnováno do 30 dnů ode dne jejich  
    schválení na adrese www.obec-loucka.cz v sekci Obecní úřad - Rozpočet -rozpočtová   
    opatření.  
    Případně do jejich listinné podoby je možno nahlédnout v sídle Obecního úřadu Loučka  
    č. 76. Tímto způsobem budou schválená rozpočtová opatření zpřístupněna po dobu  
    zveřejnění rozpočtu, ke kterému se rozpočtová opatření vztahují.  
 
4. Schválený závěrečný účet je elektronické podobě zveřejněn vždy do 30 dnů ode dne jeho 
schválení na adrese www.obec-loucka.cz v sekci Obecní úřad - Rozpočet - rozpočtová 
opatření. 
Případně do jeho listinné podoby je možno nahlédnout v sídle Obecního úřadu Loučka č. 76. 
Tímto způsobem bude schválený závěrečný účet zpřístupněn až do schválení závěrečného 
účtu za následující rozpočtový výhled.  
 
 
V Loučce dne: 4. 1. 2023 
 
Vyvěšeno dne:   4. 1.   2023 
Sejmuto dne:   31. 12. 2023 
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