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Úprava webových stránek

Dobrý den,
na přelomu roku 2020/2021 proběhla kompletní modernizace stránek obce Ludvíkovice https://www.ou1udvikovice.cz/.
Změnilo se MENU i struktura stránek a díky tomu mohlo dojit k tomu, že některé dokumenty byli špatně
k dohledání.
S obcí Ludvíkovice jsme mnohokrát komunikovali a snažili se obsah dohledat a zpřehlednit - což věřím, že se nám
povedlo.
V případě jakýchkoliv nejasnosti mě neváhejte kdykoliv kontaktovat.
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OZNÁMENÍ o zveřejnění dokumentů Obce Ludvíkovice
V souladu se zákonem č. 250/2000 sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, niže uvedené dokumenty naleznete na internetových
stránkách obce www.ou-ludvikovice.cz, v listinné podobě tyto informace naleznete v kanceláři OÚ Ludvíkovice.

Název dokumentu
Rozpočtový výhled obce na roky 2018-2020

Zverejneno

Schvaleno

Vyvěšeno
dne

http'//www.ou4udvikovice.cz/urad-obce/dokumenty/

12.9.2016

13.9.2016

střednědobý výhled rozpočtu obce Ludvíkovice za rok 2019-2022

http://www.ou4udvikovice.cz/urad-obce/povinne-informace/

28.5.2018

30.5.2018

schválený střednědobý výhled rozpočtu obce Ludvíkovice 2022-

.
.
.
.
http://www.ou-|udv|kov|ce.cz/urad-obce/pov|nne-|nformace/

4.11.2020

11.11.2020

2025
Návrh rozpočtu na rok 2020

http://www.ou4udvikovice.cz/urad-obce/uredni-deska/navrhrozpoctu-2020348.html?kshow=&sort=1&order=O&show=1&archiv rok=201
9&h|edei=&nadpisV=ano&kde h|edat=sekce&kateR%5B4%5D
=3&cas=starsi&doba=-1&casod=&casdo=&kshowback=

24.10.2019

schválený rozpočet na rok 2020

http'//www.ou4udvikovice.cz/urad-obce/povinne-informace/

11.11.2019

13.11.2019

schválený rozpis rozpočtu roku 2021

http://www.ou4udvikovice.cz/urad-obce/povinne-informace/

4.11.2020

11.11.2020

schválený rozpočet roku 2021 včetně plnění za předcházejÍcÍ rok

http://www.ou4udvikovice.cz/urad-obce/povinne-informace/

4.11.2020

11.11.2020

Návrh závěrečného účtu za rok 2019

Schválené rozpočtové změny:

11.11.201!

http://www.ouAudvikovice.cz/urad-obce/urednideska/zaverecnY-ucet-obce-|udvikovice-za-rok-2019375.html?kshow=&sort=1&order=0&show=1&hledej=&nadpis
Y=ano&kde h|edat=sekce&kateR%584%5D=3&cas=starsi&dob
a=-1&casod=&casdo=&kshowback=

závěrečný účet za rok 2019

Sejmuto
dne

http'//www.ou4udvikovice.cz/zaverecny-ucet/rok-2019/

4.3.2020

7.5.2020

8.5.2020

http://www.ou-ludvikovice.cz/urad-obce/povinne-informace/

Č. 1/2020

27.2.2020

Č. 2/2020

8.4.2020

Č. 3/2020

8.4.2020

7.5.202(

Č. 4/2020

12.5.2020

Č. 5/2020

2.7.2020

Č. 6/2020

11.8.2020

Č. 7/2020

29.9.2020

Č. 8/2020

19.10.2020

Č. 9/2020

11.11.2020

Č. 10/2020

15.12.2020
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