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Rozpočelje navÉen jako schodkov,ý' schodek rozpočiu bude pokM z přebytku hospodaření obce za minuIá období

'rozpočet po zménách

Rozklikávací rozpočty včetně plněníjsou zvéřejněny na internetu https'/monitor.statnipokladna.cz

