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P O Z V Á N K A 
 

17. zasedání zastupitelstva obce Častrov, které se koná 25. 11. 2020 v 17.00 hodin v sále Kulturního 
domu v Častrově 

Vážená paní, Vážený pane,  

dovolte mi, abych Vás pozvala na jednání zastupitelstva obce Častrov.  

Program zasedání: 
A. Procedurální záležitosti:  

1. Jmenování zapisovatele/ky/  
2. Jmenování ověřovatelů zápisu, 
3. Kontrola usnesení zastupitelstva obce z předchozího jednání 

B. Vlastní program: 
1. Zpráva starostky obce o činnosti a o dění v obci 
2. Kontrola stavu finančních prostředků obce 
3. Rozpočtová opatření č. 9 /2020, 10/2020, 11/2020, 12/2020, /2020, 14/2020, zveřejněna na 

webu obce  
4. Plán činnosti kontrolního a finančního výboru na rok 2021  
5. Zpráva o dílčím přezkoumání hospodaření obce za období od 1.1.2020 do 30.9.2020 – zveřejněno 

na webu obce  
6. Informace o zveřejnění rozpočtu obce na rok 2021 – příjmy, výdaje, plán investičních 

neinvestičních akcí  
7. Návrh členů komise k provedení inventury majetku obce – Havlíček, Lepeška, Šlapalová, Dědič 
8. Zrušení úhrady příspěvku na zajištění spolufinancování dopravní obslužnosti Kraje Vysočina 
9. Projednání žádostí o prodloužení pronájmu obecních bytů, nebytových prostor a bytů v DPS 
10. Schválení prodeje nemovitostí dle zveřejněných záměrů 
11. Projednání žádostí o prodej obecního majetku, zveřejnění záměrů  
12. Projednání návrhu uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k p.č. 869/1  

Pelec - umístěni distribučního zařízení , novostavba Fojt, Lisá č JH-001030061857/002-ESEA 
13. Projednání návrhu na uzavření smlouvy o věcném břemeni čj. JH-01430061939/003 Pelec č.p. 24 

obnova NN  
14. Aktualizace pasportu místních komunikací a obnova dopravního značení  
15. Projednání návrhu jednorázových odměn občanům obce 
16. Diskuze 
17. Závěr 

Při zasedání je nutno mít dýchací cesty zakryté - rouška, respirátor. Mezi účastníky budou 2 metrové 
rozestupy.  

Velice se těším na setkání s Vámi a jsem s pozdravem 

         Jana Houšková, starostka 

 

Zveřejněno: 18. 11. 2020        Sejmuto: 25. 11. 2020 

Všem zastupitelům obce Častrov 

Členům výborů a komisí 

Občanům obce 

 


