
 

 

E-mail:                        telefon:               fax:                       IČO:                 bankovní spojení:       číslo účtu:                    internet:  
obec@castrov.cz       565 437 127       565 437 150         00 247 987      ČS Pelhřimov              622 113 309/0800        www.castrov.cz 
  

Obec Častrov 

Ing. Jana Houšková   
starostka 

  

 
 
 
 
 
 
 

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

které se koná ve čtvrtek  7. června   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 rozpočtového opatření č. 2 k úpravě rozpočtu obce v měsíci dubnu, č. 3  

k úpravě rozpočtu obce v měsíci květnu, č. 4 k úpravě rozpočtu obce v měsíci červnu  
4. Projednání žádosti o pronájem obecního bytu v metánovské škole č.p. 54  
5. Projednání žádosti pana Aleše Zástěry o zrušení předkupního práva ke st.p. č. 255 a 

p.p.č. 875/33 v Častrově 
6. Uzavření smlouvy o pronájmu obecního pozemku k umístění mobilní garáže na p.p.č. 

56/4 v Častrově  
7. Projednání žádosti Romany Kaňkové o odprodej části pozemku č. 614/1 v Metánově  
8. Projednání prodeje pozemku dle zveřejněného záměru č. 3/2012 ze dne 29. 3. 2012 - 

odkoupení části pozemku  1971/1 v Častrově  
9. Projednání návrhu Krajského úřadu Kraje Vysočina, majetkového odboru o vzájemném 

darování pozemků v katastrálním území Častrov dle zveřejněného záměru č. 4/2012 ze 
dne 29. 3. 2012 a dále pozemku č. 1993/1  

10. Smlouva o poskytnutí dotace podle zásad Kraje Vysočina – obnova kulturní památky 
budova školy č.p. 104 v Častrově - výměna oken 2.etapa  

11. Projednání zprávy o uplatňování Územního plánu Obce Častrov 
12. Projednání nabídek na provedení rekonstrukce oken v č.p. 42 v Častrově 
13. Projednání návrhu krajského ředitelství Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina 

na bezúplatný převod majetku do vlastnictví Obce Častrov  
14. Projednání návrhu ředitele školy na poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu obce na 

provedení úhrady mezd nepedagogických pracovníků  
15. Skládka SIO v Častrově – informace  
16. Diskuse  
17. 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 

 


