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OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ SCHVÁLENÉHO ROZPOČTU NA ROK 2018
     
           Plné znění schváleného rozpočtu obce Dolany na rok 2018 najdete na www
stránkách obce v  sekci  „Rozpočet“,  příp.je  k  nahlédnutí  v  listinné podobě  v  kanceláři
obecního úřadu.
http://www.obec-dolany.cz/dolany/fr.asp?tab=oudolany&id=2042&burl=&pt=URRO

Plné  znění  rozpočtového  opatření  č.1  obce  Dolany  na  rok  2018  najdete  na  www
stránkách obce v  sekci  „Rozpočet“,  příp.je  k  nahlédnutí  v  listinné podobě  v  kanceláři
obecního úřadu.
http://www.obec-dolany.cz/dolany/fr.asp?tab=oudolany&id=2063&burl=&pt=URRO

Plné  znění  rozpočtového  opatření  č.2  obce  Dolany  na  rok  2018  najdete  na  www
stránkách obce v  sekci  „Rozpočet“,  příp.je  k  nahlédnutí  v  listinné podobě  v  kanceláři
obecního úřadu.
http://www.obec-dolany.cz/dolany/fr.asp?tab=oudolany&id=2131&burl=&pt=URRO

Plné  znění  rozpočtového  opatření  č.3  obce  Dolany  na  rok  2018  najdete  na  www
stránkách obce v  sekci  „Rozpočet“,  příp.je  k  nahlédnutí  v  listinné podobě  v  kanceláři
obecního úřadu.
http://www.obec-dolany.cz/dolany/fr.asp?tab=oudolany&id=3000&burl=&pt=URRO

Plné znění  Návrhu závěrečného účtu obce Dolany za r. 2017 včetně příloh k účetní
závěrce najdete na www stránkách obce v sekci „Rozpočet“, příp.je k nahlédnutí v listinné
podobě v kanceláři obecního úřadu.
http://www.obec-dolany.cz/dolany/fr.asp?tab=oudolany&id=2151&burl=&pt=URRO

Plné znění schváleného  Závěrečného účtu obce Dolany za r.  2017 najdete na www
stránkách obce v  sekci  „Rozpočet“,  příp.je  k  nahlédnutí  v  listinné podobě  v  kanceláři
obecního úřadu.
http://www.obec-dolany.cz/dolany/fr.asp?tab=oudolany&id=2155&burl=&pt=URRO

Plné znění Návrhu střednědobého výhledu obce Dolany na r. 2019 - 2021 najdete na
www stránkách obce v sekci „Rozpočet“, příp.je k nahlédnutí v listinné podobě v kanceláři
obecního úřadu.
http://www.obec-dolany.cz/dolany/fr.asp?tab=oudolany&id=2156&burl=&pt=URRO

Plné znění Schválený střednědobý výhled obce Dolany na r. 2019 - 2021 najdete na
www stránkách obce v sekci „Rozpočet“, příp.je k nahlédnutí v listinné podobě v kanceláři
obecního úřadu.
http://www.obec-dolany.cz/dolany/fr.asp?tab=oudolany&id=2171&burl=&pt=URRO
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Plné  znění  rozpočtového  opatření  č.  4  obce  Dolany  na  rok  2018  najdete  na  www
stránkách  obce  v  sekci  „Rozpočet“,  příp.je  k  nahlédnutí  v  listinné  podobě v  kanceláři
obecního úřadu.
http://www.obec-dolany.cz/dolany/fr.asp?tab=oudolany&id=2163&burl=&pt=URRO

Plné  znění  rozpočtového  opatření  č.  5  obce  Dolany  na  rok  2018  najdete  na  www
stránkách  obce  v  sekci  „Rozpočet“,  příp.je  k  nahlédnutí  v  listinné  podobě v  kanceláři
obecního úřadu.
http://www.obec-dolany.cz/dolany/fr.asp?tab=oudolany&id=2170&burl=&pt=URRO

Plné  znění  rozpočtového  opatření  č.  6  obce  Dolany  na  rok  2018  najdete  na  www
stránkách  obce  v  sekci  „Rozpočet“,  příp.je  k  nahlédnutí  v  listinné  podobě v  kanceláři
obecního úřadu.
http://www.obec-dolany.cz/dolany/fr.asp?tab=oudolany&id=3029&burl=&pt=URRO

Plné  znění  rozpočtového  opatření  č.  7  obce  Dolany  na  rok  2018  najdete  na  www
stránkách  obce  v  sekci  „Rozpočet“,  příp.je  k  nahlédnutí  v  listinné  podobě v  kanceláři
obecního úřadu.
http://www.obec-dolany.cz/dolany/fr.asp?tab=oudolany&id=3058&burl=&pt=URRO

Plné  znění  rozpočtového  opatření  č.  8  obce  Dolany  na  rok  2018  najdete  na  www
stránkách  obce  v  sekci  „Rozpočet“,  příp.je  k  nahlédnutí  v  listinné  podobě v  kanceláři
obecního úřadu.
http://www.obec-dolany.cz/dolany/fr.asp?tab=oudolany&id=3064&burl=&pt=URRO

Plné  znění  rozpočtového  opatření  č.  9  obce  Dolany  na  rok  2018  najdete  na  www
stránkách  obce  v  sekci  „Rozpočet“,  příp.je  k  nahlédnutí  v  listinné  podobě v  kanceláři
obecního úřadu.
http://www.obec-dolany.cz/dolany/fr.asp?tab=oudolany&id=3079&burl=&pt=URRO

Plné znění  rozpočtového opatření  č.  10  obce Dolany na rok  2018 najdete  na www
stránkách  obce  v  sekci  „Rozpočet“,  příp.je  k  nahlédnutí  v  listinné  podobě v  kanceláři
obecního úřadu.
http://www.obec-dolany.cz/dolany/fr.asp?tab=oudolany&id=3080&burl=&pt=URRO

http://www.obec-dolany.cz/dolany/fr.asp?tab=oudolany&id=3080&burl=&pt=URRO
http://www.obec-dolany.cz/dolany/fr.asp?tab=oudolany&id=3079&burl=&pt=URRO
http://www.obec-dolany.cz/dolany/fr.asp?tab=oudolany&id=3064&burl=&pt=URRO
http://www.obec-dolany.cz/dolany/fr.asp?tab=oudolany&id=3058&burl=&pt=URRO
http://www.obec-dolany.cz/dolany/fr.asp?tab=oudolany&id=3029&burl=&pt=URRO
http://www.obec-dolany.cz/dolany/fr.asp?tab=oudolany&id=2170&burl=&pt=URRO
http://www.obec-dolany.cz/dolany/fr.asp?tab=oudolany&id=2163&burl=&pt=URRO

