
Informace Obce Staré Město dle zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů 

v souladu s výše uvedeným zákonem zveřejňuje Obec Staré Město následující oznámení: 

OBEC STARÉ MĚSTO 

 
Rozpočet obce na rok 2021 je zveřejněn na internetových stránkách obce dne 19.11.2020 
pod odkazem: http://www.stare-mesto.cz/obecni-urad/hospodareni/rozpocet 
v listinné podobě je k nahlédnutí na Obecním úřadě Staré Město u účetní obce. 
Rozpočtová opatření jsou zveřejněna na internetových stránkách obce pod odkazem: 
Rozpočtové opatření č. 1 – oznámení zveřejněno dne 03.02.2021 
http://www.stare-mesto.cz/obecni-urad/hospodareni/rozpocet 
Rozpočtové opatření č. 2– oznámení zveřejněno dne 13.05.2021 
http://www.stare-mesto.cz/obecni-urad/hospodareni/rozpocet 
Rozpočtové opatření č. 3 – oznámení zveřejněno dne 15.06.2021 
http://www.stare-mesto.cz/obecni-urad/hospodareni/rozpocet 
Rozpočtové opatření č. 4 – oznámení zveřejněno dne 12.07.2021 
http://www.stare-mesto.cz/obecni-urad/hospodareni/rozpocet 
Rozpočtové opatření č. 5 – oznámení zveřejněno dne 05.08.2021 
http://www.stare-mesto.cz/obecni-urad/hospodareni/rozpocet 
Rozpočtové opatření č. 6 – oznámení zveřejněno dne 09.08.2021 
http://www.stare-mesto.cz/obecni-urad/hospodareni/rozpocet 
Rozpočtové opatření č. 7 – oznámení zveřejněno dne 07.09.2021 
http://www.stare-mesto.cz/obecni-urad/hospodareni/rozpocet 
Rozpočtové opatření č. 8  – oznámení zveřejněno dne 07.10.2021 
http://www.stare-mesto.cz/obecni-urad/hospodareni/rozpocet 
Rozpočtové opatření č. 9  – oznámení zveřejněno dne 10.11.2021 
http://www.stare-mesto.cz/obecni-urad/hospodareni/rozpocet 
Rozpočtové opatření č. 10  – oznámení zveřejněno dne 19.11.2021 
http://www.stare-mesto.cz/obecni-urad/hospodareni/rozpocet 
Rozpočtové opatření č. 11  – oznámení zveřejněno dne 13.12.2021 
http://www.stare-mesto.cz/obecni-urad/hospodareni/rozpocet 
Rozpočtové opatření č. 12  – oznámení zveřejněno dne 06.01.2022 
http://www.stare-mesto.cz/obecni-urad/hospodareni/rozpocet 
Rozpočtové opatření č. 13  – oznámení zveřejněno dne 06.01.2022 
http://www.stare-mesto.cz/obecni-urad/hospodareni/rozpocet 
Rozpočtové opatření č. 14  – oznámení zveřejněno dne 06.01.2022 
http://www.stare-mesto.cz/obecni-urad/hospodareni/rozpocet 
v listinné podobě jsou k nahlédnutí na Obecním úřadě Staré Město o účetní obce. 

 
 
Střednědobý výhled rozpočtu 2022, 2023 a 2024 je zveřejněn na internetových stránkách obce pod 
odkazem:  https://www.stare-mesto.cz/obecni-urad/hospodareni - oznámení zveřejněno dne 
19.11.2020, v listinné podobě je k nahlédnutí na Obecním úřadě Staré Město u účetní obce. 
 
 



Závěrečný účet obce 2020 je zveřejněn na internetových stránkách obce pod odkazem: 
https://www.stare-mesto.cz/obecni-urad/hospodareni/zaverecny-ucet.pdf. - oznámení zveřejněno dne 
15.06.2021, v listinné podobě je k nahlédnutí na Obecním úřadě Staré Město u účetní obce. 

 

 

ZŠaMŠ 

 

Rozpočet ZŠaMŠ Staré Město na rok 2021 je zveřejněn na internetových stránkách pod odkazem: 
http://www.skolastaremesto.cz/uredni-deska/dokumenty/rozpočty 
 
Střednědobý výhled rozpočtu ZŠaMŠ Staré Město 2020-2022 je zveřejněn na internetových 
stránkách pod odkazem: http://www.skolastaremesto.cz/uredni-deska/dokumenty/rozpočty 
v listinné podobě je k nahlédnutí v ZŠaMŠ u účetní. 
 

 
 
 
 
 

 Mgr. Bc. Jiří Roško 
starosta obce 

 


