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Obec Častrov

Ing. Jana Houšková  
starostka

P O Z V Á N K A
15. zasedání zastupitelstva obce Častrov,

které se koná ve čtvrtek 15. 11. 2012 v 18.00 hodin

v zasedací místnosti Obecního úřadu 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 plnění rozpočtu a stavu finančních prostředků obce
3. Projednání úprav rozpočtu obce provedených rozpočtovým opatření č. 8 v měsíci říjnu a 

rozpočtové opatření č. 9 v na měsíc listopadu 
4. Informace o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření obce za rok 2012 
5. Informace o zveřejnění návrhu rozpočtu obce Častrov na rok 2013 
6. Projednání návrhu nového člena školské rady 
7. Projednání návrhu složení komise pro provedení inventarizace majetku obce
8. Informace o řešení dodávky vody do místní části Metánov
9. Projednání žádosti o změnu nájemní smlouvy v obecním bytu č.p. 54 v Metánově
10. Změna poskytovatele terénní pečovatelské služby v obci Častrov
11. Zveřejnění záměru obce prodat část pozemku č. 871/2 v Častrově 
12. Návrh smlouvy na zajištění trvalého provozu kanalizace a ČOV v obci Častrov 
13. Projednání nabídek k provedení opravy oken v č.p. 42 v Častrově 
14. Smlouva o zřízení věcného břemene spočívající u umístění energetického zařízení na 

parcele č. 1896/1 a 1957/1 ve vlastnictví obce Častrov 
15. Projednání nového znění obecních vyhlášek 
16. Projednání podmínek pronájmu společné místnosti v budově DPS 
17. Diskuse 
18. Závěr

Velice se těším na setkání s Vámi a jsem s pozdravem

Jana Houšková

starostka 

Všem zastupitelům obce Častrov

Členům výborů a komisí

Občanům obce




