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_______________________________________________________________________________ 

 

 

Oznámení o zveřejnění dokumentů v elektronické podobě  

a možnosti nahlédnutí do jejich listinných podob  

dle zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 

 

 

V elektronické podobě jsou dokumenty zveřejněny na internetových stránkách městyse Koloveč 

www.mestyskolovec.cz, v oddíle „VEŘEJNÉ DOKUMENTY – ROZPOČTY“. 

 

Občané ÚSC mohou do těchto dokumentů nahlédnout na Úřadě městyse v úřední hodiny.  

 
Jedná se o tyto dokumenty: 

 
Dokumenty městyse Koloveč: 

Rozpočtové provizorium na rok 2022 

Schválený rozpočet městyse na rok 2022 

Schválený střednědobý výhled rozpočtu městyse na 2023-2024 

Schválená rozpočtová opatření městyse v roce 2022 (úpravy rozpočtu obce během roku 2022) 

Schválený závěrečný účet městyse za rok 2021 

 
Dokumenty příspěvkové organizace MŠ Koloveč: 

Schválený rozpočet příspěvkové organizace MŠ Koloveč na rok 2022 

Schválený střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace MŠ Koloveč na 2023-2024 

Schválená účetní závěrka MŠ Koloveč za rok 2021 

Rozpočtová opatření MŠ Koloveč v roce 2022 

 

Dokumenty příspěvkové organizace ZŠ Koloveč: 

Schválený rozpočet příspěvkové organizace ZŠ Koloveč na rok 2022 

Schválený střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace ZŠ Koloveč na 2023-2024 

Schválená účetní závěrka ZŠ Koloveč za rok 2021 

Rozpočtová opatření ZŠ Koloveč v roce 2022 

 

Dokumenty DSO Svazku Domažlicko:            

Níže uvedené dokumenty jsou zveřejněny do 30-ti dnů ode dne jejich schválení na internetové adrese 

DSO Svazku Domažlicko: https://www.svazekdomazlicko.cz/o-svazku/uredni-deska/  

Do listinné podoby těchto dokumentů je možno nahlédnout na adrese DSO: Babylon 27 (345 31  

Babylon), a to v úředních hodinách svazku. 
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Jedná se o tyto dokumenty: 

schválený rozpočet DSO na rok 2022, schválený střednědobý výhled rozpočtu DSO na 2023-2024, 

schválený závěrečný účet DSO za rok 2021, schválená rozpočtová opatření v roce 2022. 

 

Dokumenty Účelového sdružení obcí pro odpadové hospodářství LAZCE:       

Níže uvedené dokumenty jsou zveřejněny do 30-ti dnů ode dne jejich schválení na internetových 

stránkách Účelového sdružení obcí pro odpadové hospodářství LAZCE: https://www.dsolazce.cz/.  

Do listinné podoby těchto dokumentů je možno nahlédnout na adrese sdružení: Lazce 15, 346 01 

Horšovský Týn, a to v úředních hodinách svazku. 

Jedná se o tyto dokumenty: 

schválený rozpočet na rok 2022, schválený střednědobý výhled rozpočtu na 2021-2025, schválený 

závěrečný účet za rok 2021, schválená rozpočtová opatření v roce 2022. 

       

Dokumenty DSO Svazek Kdyňsko:           

Níže uvedené dokumenty jsou zveřejněny do 30-ti dnů ode dne jejich schválení na internetové adrese 

DSO Svazku Kdyňsko: http://www.kdynsko.cz/o-nas/dokumenty/ 
Do listinné podoby těchto dokumentů je možno nahlédnout na adrese DSO: Náměstí 1, 345 06 Kdyně, 

a to v úředních hodinách svazku. 

Jedná se o tyto dokumenty: 

schválený rozpočet VSOD na rok 2022, schválený střednědobý výhled rozpočtu VSOD na 2022-2024, 

schválený závěrečný účet VSOD za rok 2021, schválená rozpočtová opatření v roce 2022. 

 

Dokumenty Vodohospodářského svazku obcí Domažlicka (VSOD):           

Níže uvedené dokumenty jsou zveřejněny do 30-ti dnů ode dne jejich schválení na internetové adrese 

VSOD: http://www.chvak.cz v sektoru VSOD. 
Do listinné podoby těchto dokumentů je možno nahlédnout na adrese VSOD: Bezděkovské předměstí 

388, 344 78 Domažlice, a to v úředních hodinách svazku. 

Jedná se o tyto dokumenty: 

schválený rozpočet DSO na rok 2022, schválený střednědobý výhled rozpočtu DSO na 2023-2024, 

schválený závěrečný účet DSO za rok 2021, schválená rozpočtová opatření v roce 2022. 

       

  

Pozn.:  

Schválené dokumenty městyse Koloveč a zřízených příspěvkových organizací MŠ Koloveč a ZŠ 

Koloveč budou zveřejněny do 30-ti dnů na elektronické desce městyse Koloveč po jejich schválení 

zastupitelstvem městyse, popř. starostou v zákonné lhůtě. Doba zveřejnění se řídí zákonem 

č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění zákona č.24/2017 Sb.  

Návrhy rozpočtů a střednědobých výhledů rozpočtů městyse Koloveč, příspěvkových organizací MŠ 

Koloveč a ZŠ Koloveč a dobrovolných svazků obcí (DSO) budou zveřejněny na elektronické i úřední 

desce městyse Koloveč min. 15 dní před jejich schvalováním.  

Návrhy Závěrečných účtů městyse Koloveč a DSO budou spolu se Zprávou o výsledku přezkoumání 

hospodaření zveřejněny na elektronické i úřední desce městyse Koloveč po provedeném 

přezkoumání hospodaření Plzeňským krajem, popř. jiným zvoleným auditorem, min. 15 dní 

před jejich schvalováním.   
      

 

 

Ing. Václav Pergl v.r. 

V Kolovči dne 22.12. 2021           starosta městyse  
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