
Obec Močovice, Močovice 26, 286 01 Čáslav, IČ: 00640077 

 

Oznámení zveřejnění Návrhu Závěrečného účtu obce Močovice za rok 2021 

Obecní úřad Močovice oznamuje, že dne 19.5.2021  zveřejňuje na pevné úřední desce a elektronické úřední 

desce obce Močovice na internetových stránkách www.mocovice.cz Návrh Závěrečného účtu za rok 2021 

včetně příloh  (Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Močovice za rok 2021, Výkaz pro hodnocení 

plnění rozpočtu FIN 2-12M k 31.12.2021, Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2021, Rozvaha – Bilance k 31.12.2021 a 

Příloha k 31.12.2021 a výkazy za příspěvkovou organizaci MŠ Močovice – Rozvaha – Bilance k 31.12.2021, 

Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2021, Příloha k 31.12.2021) je zveřejněn v elektronické podobě na elektronické 

úřední desce obce Močovice na internetových stránkách www.mocovice.cz a do jeho listinné podoby je 

možno nahlédnout v kanceláři Obecního úřadu obce Močovice v úředních hodinách, tedy každou pracovní 

středu od 19.00  20.00 hod., event. dle telefonické domluvy i mimo úřední hodiny. 

Přílohy - Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2-12M k 31.12.2021, Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2021, 

Rozvaha – Bilance k 31.12.2021 a Příloha k 31.12.2021 a výkazy za příspěvkovou organizaci MŠ Močovice – 

Rozvaha – Bilance k 31.12.2021, Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2021, Příloha k 31.12.2021 nejsou pro svůj 

rozsah zveřejněny v úplném znění na pevné úřední desce obce Močovice, pro zájemce jsou k nahlédnutí 

v kanceláři obecního úřadu obce Močovice v úředních hodinách – každou pracovní středu od 19.00 – 20.00 

hod., event. dle telefonické domluvy i mimo úřední hodiny.  

Připomínky k tomuto Návrhu Závěrečného účtu za rok 2021 mohou občané uplatnit do 15 dnů po 

zveřejnění, písemně zaslat na obecní úřad Močovice, Močovice 26, 286 01 Čáslav nebo ústně při jeho 

projednání na zasedání zastupitelstva obce Močovice. 

 

V Močovicích dne 19.5.2022 

 

Ing. Milan Kos, v.r. 

starosta obce 

 

 

 

 

       

 

 

Vyvěšeno na úřední desce a elektronické úřední desce obce dne:  19.5.2022 

Sejmuto z úřední desky a el. úřední desky obce dne: 

 

http://www.mocovice.cz/
http://www.mocovice/

