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závázné ukazatele rozpočtu obce na rok 2019 - výdajová čá5t
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Rožpoč€t obce Rozhov.e na lok 2019
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H.lú.nliv M&|e

lč: 00496919

Financování

krátkodobé financování
]altavu Dlonředků na bérnémúáU

Dlouhodobé fina ncování
nl7al§n álri d.,,hó.]óhú.h nřii
238 300,0(

celková

schváleného

obce na rok 2019

4185 900,0(

4 424 2oo,o(

rinancování celkem

238 300,0(

Rozpď.i byl schválén í. É..dáníu§tlrilélsivaobcéRolhovlGdn. 17,
aod bod.ň U!n6éníč. 36/2013.

12. 201a

vyvěaeío íá úřednlde*é. él€kt.o.|cké ilřédňíd.sce Ý set.l rorpočét.líe:21,12.2018
schválený rozpočétbudě tvěř€jněn

do *hválení íoÝého rozpočtu.
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Rozpočet obce Rožhovc. na lok 2019

13_18 a sT 8 1113_17

