
Obec Sedliště 
Sedliště 13 

507 23 Libáň 

IČ: 00578541 

č.ú. ČS, a.s. 1162375379/0800 

 

Oznámení o zveřejnění dokumentů podle zákona                        

č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů 
 

Dokumenty obce Sedliště zveřejněné v elektronické podobě na webových stránkách obce 

http://www.sedliste-jc.cz/, v listinné podobě jsou k nahlédnutí u účetní na OÚ Sedliště 

(každé pondělí od 19.00 do 20.00 hod). Tyto dokumenty jsou zveřejněny vždy do 30 dnů 

od jejich schválení zastupitelstvem obce. 

 

• Schválený rozpočet obce Sedliště na rok 2020, schválilo ZO dne 9.12.2019, 

zveřejněno 6.1.2020 

• Schválený střednědobý výhled rozpočtu 2021 -2023, schválilo ZO dne 9.12.2019, 

zveřejněno 6.1.2020 

• Rozpočtové opatření č. 1/2020, schválila starostka obce dne 22.1.2020, zveřejněno 

20.2.2020 

• Rozpočtové opatření č. 2/2020, schválila starostka obce dne 23.1.2020, zveřejněno 

20.2.2020 

• Rozpočtové opatření č. 3/2020, schválila starostka obce dne 24.1.2020, zveřejněno 

20.2.2020 

• Rozpočtové opatření č. 4/2020, schválila starostka obce dne 25.1.2020, zveřejněno 

20.2.2020 

• Rozpočtové opatření č. 5/2020, schválila starostka obce dne 26.1.2020, zveřejněno 

20.2.2020 

• Rozpočtové opatření č. 6/2020, schválila starostka obce dne 27.1.2020, zveřejněno 

20.2.2020 

• Rozpočtové opatření č. 7/2020, schválila starostka obce dne 28.1.2020, zveřejněno 

20.2.2020 

• Rozpočtové opatření č. 8/2020, schválila starostka obce dne 29.1.2020, zveřejněno 

20.2.2020 

• Schválený závěrečný účet obce za rok 2019, schválilo ZO dne 25.5.2020, zveřejněno 

dne 15.6.2020 

• Rozpočtové opatření č. 9/2020, schválilo zastupitelstvo obce dne 25.5.2020, 

zveřejněno 15.6.2020 

• Rozpočtové opatření č. 10/2020, schválilo zastupitelstvo obce dne 27.7.2020, 

zveřejněno 17.8.2020 

• Rozpočtové opatření č. 11/2020, schválila starostka obce dne 10.8.2020, zveřejněno 

7.9.2020 

• Rozpočtové opatření č. 12/2020, schválila starostka obce dne 21.8.2020, zveřejněno 

7.9.2020 

• Rozpočtové opatření č. 13/2020, schválila starostka obce dne 9.11.2020, zveřejněno 

7.12.2020 

http://www.sedliste-jc.cz/


• Rozpočtové opatření č. 14/2020, schválila starostka obce dne 4.12.2020, zveřejněno 

30.12.2020 

• Rozpočtové opatření č. 15/2020, schválilo zastupitelstvo obce dne 14.12.2020, 

zveřejněno 11.1.2021 

• Schválený rozpočet obce Sedliště na rok 2021, schválilo ZO dne 14.12.2020, 

zveřejněno 11.1.2021 

• Schválený střednědobý výhled rozpočtu 2022 - 2024, schválilo ZO dne 14.12.2020, 

zveřejněno 11.1.2021 

 

 

 

Pacltová Jana 

           starostka obce 


