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Obec Častrov

Ing. Jana Houšková  
starostka

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

které se koná ve čtvrtek 9. 5. 2013 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. 2, 3 a 4 k úpravě rozpočtu obce v měsících březnu, dubnu a květnu
4. Projednání závěrečného účtu obce Častrov 
5. Projednání účetní závěrky obce Častrov
6. Projednání výsledku přezkoumání hospodaření obce Častrov v roce 2012 
7. Informace o podaných žádostech o dotaci 
8. Projednání žádosti ředitele Základní školy a mateřské školy o navýšení maximální kapacity 

na jednu třídu v Mateřské škole ve školním roce 2013 a 2014 z 24 na 25 žáků 
9. Projednání návrhu smlouvy o odkoupení pozemku č. 55/2 v k.ú. Častrov 
10. Projednání žádosti častrovských občanů o opravu komunikace vedoucí na Barborku 
11. Projednání odkoupení parcely č. 875/84 v k.ú.Častrov podle podmínek sjednaných ve 

smlouvě kupní a smlouvě o zřízení předkupního práva ze dne 4. 11. 2009
12. Projednání odvolání proti rozhodnutí zastupitelstva obce o zařazení p. č. 139/1 do pasportu 

místních komunikací 
13. Projednání žádosti o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení práva věcného břemene 

- souhlas s umístěním energetického zařízení na pozemku č. 619/1 v k.ú. Jakubín
14. Diskuse 
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




