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P O Z V Á N K A 
 

8. zasedání zastupitelstva obce Častrov, 

které se koná v pondělí 19. 10. 2015 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. Rozpočtové opatření č. 8/2015  
4. Projednání žádosti o pronájem obecního bytu  
5. Projednání žádostí o odprodej pozemků, zveřejnění záměrů obce 
6. Projednání prodeje pozemků dle zveřejněných záměrů  
7. Zpráva o zapojení obce a školy do projektů DSO Nová Lípa   
8. Schválení návrhu členů komise k provedení inventarizace majetku obce  
9. Vodovod Metánov – posílení vodních zdrojů – informace  
10. Schválení návrhu smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě s  Lesy 

České republiky, s. p. se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové k vedení 
vodovodního řádu k vodojemu pro Metánov  

11. Kanalizace Metánov – dokumentace ke stavebnímu řízení – informace  
12. Schválení návrhu smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti 

inženýrské sítě s Českou  republikou  - Státní pozemkový úřad,  sídlem Husinecká 11a, 130 
00 Praha 3, zastoupený Ing. Vladimírem Maryškou, ředitelem krajského pozemkového úřadu 
pro Kraj Vysočina k pozemkům  ve vlastnictví obce p.č. 149/2, 1072 a 1074 v k.ú Metánov  

13. Informace o zahájení přípravy rozpočtu obce na rok 2016   
14. Diskuze 
15. 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 

 


