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Obec Častrov 

Ing. Jana Houšková   
starostka 
  

 
 
 
 
 
 
 

P O Z V Á N K A 
 

27. zasedání zastupitelstva obce Častrov, 
které se koná ve čtvrtek  6. 9. 2018 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. 7/2018, 8/2018, 9/2018 
4. Kanalizace Metánov, ukončení stavby, úhrada ceny za provedení díla  
5. Schválení prodeje obecního majetku dle zveřejněných záměrů, zveřejnění nových záměrů prodeje 
6. Projednání žádostí občanů Pelce, Jakubína a Drážďan na vybudování obecního vodovodu 
7. Projednání žádosti Římskokatolické církve Častrov o příspěvek a opravu kostela s. Mikuláše 

v Častrově 
8. Projednání možnosti podání dotace na vybudování rybníka Pod Louvarem, opravy lesní cesty a 

skládek v lokalitě U Kříže, Kovárník ve Ctiboři  
9. Schválení výběru zhotovitele na akci: Oprava místní komunikace v Jakubíně 
10. Informace o probíhajících a plánovaných akcích – pergola Jakubín, rekultivace skládky, cesta 

k vodojemu pro Metánov, výměna kotlů v budově školy v Častrově výměna kotle ve starém 
kulturním domě, oprava kotle v budově obecního úřadu, přemístěni kontejnerového stání od 
skládky ke starému kulturnímu domu, rekonstrukce budovy školy ve Ctiboři   

11. Projekt firmy SOMPO a.s. – optimalizace svozu odpadů  
12. Diskuze 
13. Závěr 

Velice se těším na setkání s Vámi a jsem s pozdravem 

 

  

        
         Jana Houšková, starostka 

 

Zveřejněno: 28. 8. 2018        Sejmuto:  

Všem zastupitelům obce Častrov 

Členům výborů a komisí 

Občanům obce 

 


