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Obec Jankovice jako člen DSO Mikroregionu Holešovsko oznamuje dle 

- Zákona 23/2017 Sb. O pravidlech rozpočtové odpovědnosti 

- Zákona 24/2017 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím právní úpravy 

rozpočtové odpovědnosti 

následující:  

Následující: 

1. Schválený rozpočet DSO Mikroregionu Holešovsko pro rok 2021 je v úplném znění zveřejněn 

k nahlédnutí na www.mikroregionholesovsko.cz, v listinné podobě v kanceláři na OÚ v 

Rymicích, Rymice č.p.4 

2. Schválený rozpočtový výhled DSO Mikroregionu Holešovsko 2022 – 2024 je v úplném znění 

zveřejněn k nahlédnutí na www.mikroregionholesovsko.cz, v listinné podobě v kanceláři na 

OÚ v Rymicích, Rymice č.p.4 

3. Schválené rozpočtové opatření č. 1/2021 je v úplném znění zveřejněno k nahlédnutí na 

www.mikroregionholesovsko.cz, v listinné podobě v kanceláři na OÚ v Rymicích, Rymice č.p.4 

4. Schválené rozpočtové opatření č. 2/2021 je v úplném znění zveřejněno k nahlédnutí na 

www.mikroregionholesovsko.cz, v listinné podobě v kanceláři na OÚ v Rymicích, Rymice č.p.4 

5. Schválený závěrečný účet DSO za rok 2020 je v úplném znění zveřejněn k nahlédnutí na 

www.mikroregionholesovsko.cz, v listinné podobě v kanceláři na OÚ v Rymicích, Rymice č.p.4 

6. Schválené rozpočtové opatření č. 3/2021 je v úplném znění zveřejněno k nahlédnutí na 

www.mikroregionholesovsko.cz, v listinné podobě v kanceláři na OÚ v Rymicích, Rymice č.p.4 

7. Schválené rozpočtové opatření č. 4/2021 je v úplném znění zveřejněno k nahlédnutí na 

www.mikroregionholesovsko.cz, v listinné podobě v kanceláři na OÚ v Rymicích, Rymice č.p.4 

8. Schválený rozpočet DSO Mikroregionu Holešovsko pro rok 2022 je v úplném znění zveřejněn 

k nahlédnutí na www.mikroregionholesovsko.cz, v listinné podobě v kanceláři na OÚ v 

Rymicích, Rymice č.p.4 

9. Schválené rozpočtové opatření č. 5/2021 je v úplném znění zveřejněno k nahlédnutí na 

www.mikroregionholesovsko.cz, v listinné podobě v kanceláři na OÚ v Rymicích, Rymice č.p.4 

 

 
 
 

                                                                                                                 Miroslav Darebník, v. r. 
                                                                                                                          starosta obce  
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