
Obec Močovice. Močovice 26. 286 01 čáslav. lč: 00640077

Oznámení zveřejnění schváleného Rozpočtu obce Močovice na rok2O22

Dle zákonů č- 23l2O77 Sb- a č. 24í2OL7 Sb-, kteným se rnění zákon č- 25O{2ff}O Sb-, o
nozpočtovýclr pravídlech úzernních rozpočtů a zákona č- 128l2O0O Sb" oznamuji, že by!

schválen

o dne 8.L2-2a2L na zasedání zastupitelstva obce Močovice Rozpočet obce Močovice na rok

2022

Schválený Rozpočet obce Močovice na rok 2a22 je zveřejněn na úřední desce, v elektronické
podobě na elektronlcké úřední desce obce Močovice na internetových stnánkách

www.mocovice.cz a do jeho listinné podoby je možno nahlédnout v kanceláři Obecniho
úřadu obce Močovice v úředních hodinách.

Rozpočet obce Močovice na rok 2022 je sestaven jako přebytkový.

Schválený Rozpočet obce Močovice na rak 2a2? bude tímto způsobem zveřejněn až do
schválení Rozpočtu obce Močovice na následující rozpočtovrý rok.

v Močovicích dne §4 4{,Z*14

Milan Kos

starosta obce

Vyvěšeno na úřední desce a elektronické úřední desce obce dne:

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