$BEC LIPOYICE

Lipol*ice 44" 384 ?2 Vlacha,i,o Březí
Oznámení - informace ! rozpočtům a závěrečným účtůmObce Lipovice
Rozpočet, střednědobý v,ýhled rozpočtu a rozpočtové změnvjsou zveřejněny na internetových stránkách obce
Lipovice www.obec|ipovice.cz v záložce Obecní úřad - úřednídeska. Zároveň jsou také k dispozici na těchto
internetových stránkách v záložce Obecní úřad - rozpočet, rozpočtová opatření,
Listinná podoba je k nahlédnutí na OÚ Lipovice, Lipovice čp,44v úředních hodinách. Úřední hodiny : středa od 18.00 19.00 hod.

ZávěrečnÝ účeta účetníuzávěrka jsou zveřejněny na internetových stránkách Obce Lipovice www.obeclipovice,cz v
záložce Obecní úřad - úřední deska. Zároveň jsou také k dispozici na těchto internetových stránkách v záložce Obecní
úřad - rozpočet, rozpočtová opatření.
Listinná podoba je k nahlédnutí na OÚ Lipovice, Lipovice čp.44 v úředních hodinách.Úřední hodiny : středa od ].8.00 19.00 hod
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