
Obec Machová 
Machová 120,  763 01 

IČ: 00568651,  tel: 577 121 032     OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ 
(dle zákona č.23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti  

a zákona č.24/2017 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím právní úpravy rozpočtové odpovědnosti) 
 

Obec Machová, se sídlem Machová 120, 763 01,   IČ: 00568651 

 Dokument: plný rozsah -elektronicky plný rozsah – v listinné podobě k nahlédnutí doba trvání zveřejnění 

1. Schválený střednědobý výhled 
§ 3 odst.4 zákona č. 250/2000 Sb. 

www.obecmachova.cz  
sekce – úřední deska 

v kanceláři Obecního úřadu Machová, 
Machová 120, 763 01 - v úředních hodinách: 
pondělí, čtvrtek: 8:00-13:00, 14:00-17:00 hod 

do doby schválení nového 
střednědobého výhledu 

2. Schválený rozpočet na příslušný rok 
§ 11, odst.4 zákona č. 250/2000 Sb. 

www.obecmachova.cz  
sekce – úřední deska 

-  “  - do doby schválení rozpočtu 
na následující rok 

3. Schválené rozpočtové opatření 
§ 11, odst.4, § 16 odst.5 zákona 250/2000 

www.obecmachova.cz  
sekce – úřední deska 

-  “  - do doby schválení nového dokumentu 
(původní v sekci: Rozpočet) 

4. Schválený závěrečný účet 
§ 17 odst.8 zákona č. 250/2000 Sb. 

www.obecmachova.cz  
sekce – úřední deska 

-  “  - do doby schválení závěrečného účtu 
za další rozpočtový rok 

  

Příspěvková organizace zřízená obcí Machová:   Mateřská škola Machová, okres Zlín, příspěvková organizace 
                                                                                    se sídlem Machová 68, 763 01,   IČ: 709 84 051 

 Dokument: plný rozsah -elektronicky plný rozsah – v listinné podobě k nahlédnutí doba trvání zveřejnění 

1. Schválený střednědobý výhled 
§ 28a, odst.2 zákona č. 250/2000 Sb., 
 

www.obecmachova.cz  
sekce:  Mateřská škola  
- podrobnější informace – MENU- 
-Hospodaření a rozpočet MŠ 

v kanceláři Mateřské školy Machová anebo 
v kanceláři Obecního úřadu Machová, 
Machová 120, 763 01 - v úředních hodinách: 
pondělí, čtvrtek: 8:00-13:00, 14:00-17:00 hod 

 
do doby schválení nového 
střednědobého výhledu 

2. Schválený rozpočet na příslušný rok 
§ 28a, odst.4 zákona č. 250/2000 Sb., 

-  “  - -  “  - do doby schválení rozpočtu 
na následující rok 

  

Obec Machová  - jako člen Dobrovolného svazku obcí Mikroregion Žídelná 
                                                    se sídlem Lechotice 100, 768 52 Míškovice, IČ: 708 01 819 

 Dokument: plný rozsah - elektronicky plný rozsah – v listinné podobě k nahlédnutí doba trvání zveřejnění 

1. Schválený střednědobý výhled 
§ 39 odst.5 zákona č. 250/2000 Sb., 

www.mikroregionzidelna.cz 
sekce: -Dokumenty 

v kanceláři Obecního úřadu Lechotice, 
Lechotice  100, 768 52 Míškovice 

do doby schválení nového 
střednědobého výhledu 

2. Schválený rozpočet na příslušný rok 
§ 39 odst.7 zákona č. 250/2000 Sb., 

www.mikroregionzidelna.cz 
sekce: -Dokumenty 

-  “  - do doby schválení rozpočtu 
na následující rok 

3. Schválená pravidla rozpočt.provizoria 
§ 13 odst.6, § 39 ods.7 zákona č. 250/2000 Sb., 

www.mikroregionzidelna.cz 
sekce: -Dokumenty 

-  “  - do doby schválení nového 
dokumentu 

4. Schválený závěrečný účet 
§ 39 odst.10 zákona č. 250/2000 Sb., 

www.mikroregionzidelna.cz 
sekce: -Dokumenty 

-  “  - do doby schválení závěreč. 
účtu za další rozpočtový rok 
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