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Obec Častrov 

Ing. Jana Houšková   
starostka 
  

      
 
 
 
 
 
 

P O Z V Á N K A 
 

20. zasedání zastupitelstva obce Častrov, 
které se koná ve čtvrtek 29. 6. 2017 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. Zpráva o stavu finančních prostředků obce 
3. Rozpočtové opatření č. 5/2017 k provedení úpravy rozpočtu obce v měsíci červnu  
4. Informace o dotačních titulech, informace o podaných žádostech o dotace, nové možnosti podání 

žádostí  
5. Rekonstrukce kuchyně a jídelny v MŠ Častrov 
6. Rekonstrukce sociálního zařízení kabin na hřišti v Častrově - Sportoviště 2017, schválení 

zhotovitele  
7. Odpady 2017 – Rekonstrukce a rozšíření kontejnerových stání pro nádoby na tříděný odpad - 

schválení zhotovitele  
8. Územní plán obce – schválení nových návrhů k zapracování, schválení dodatku ke smlouvě o 

zhotovení územního plánu  
9. Vybudování cesty ke Kobyle, cesty ke skládce za hřbitovem 
10. Kanalizace Metánov- informace 
11. Projednání zveřejnění záměrů obce, převod nemovitostí dle zveřejněných záměrů, projednání 

odkoupení pozemků do majetku obce  
12. Dokončení rekultivace skládky v Častrově 
13. Revitalizace rybníka Kovárník ve Ctiboři, zadání zpracování projektové dokumentace  
14. Projednání poskytnutí daru Charitě Pelhřimov na poskytování sociálně aktivizační služby rodinám 

s dětmi  
15. Veřejná doprava Vysočiny – informace z druhého společného jednání 
16. Projednání smlouvy o spolupráci – snižování a optimalizace nákladů vydávaných na nákup 

energií   
17. Diskuze 
18. Závěr 

 

Velice se těším na setkání s Vámi a jsem s pozdravem 

         Jana Houšková, starostka 
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