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P O Z V Á N K A 
 

25. zasedání zastupitelstva obce Častrov, 
které se koná ve čtvrtek 25.11.2021 v 18.00 hodin 

 v kulturním domě 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 stavu finančních prostředků obce 
3. Rozpočtová opatření č. 24/2021, 25/2021, 26/2021, 26/2021, 27/2021  
4. Rozpočet obce, zveřejnění návrhu na rok 2022, informace u plánovaných akcích  
5. Projednání návrhu složení komise k provedení inventury majetku obce ke 31.12.2021  
6. Projednání návrhu odměn občanům obce  
7. Projednání žádostí o prodloužení nájemních smluv v obecních bytech a nebytových prostorách    
8. Projednání zveřejnění záměrů na prodej pozemků ve vlastnictví obce, zrušení záměru č. 

11/2021 ze dne 13.5.2021 v k.ú. Jakubín 
9. Prodej pozemků dle zveřejněného záměru č. 1/2011 ze dne 14.4.2011  
10. Výroční zpráva ZŠ a MŠ Častrov za rok 2020-2021  
11. Projednání návrhu nového znění smlouvy na pojištění obecního majetku  
12. Projednání žádostí na umístění klientů v Domově s pečovatelskou službou  
13. Návrh nového člena školské rady  
14. Projednání žádosti o snížení nájemného a příspěvku na energii v prodejně potravin v Metánově  
15. Napojení topného systému v kulturním domě na zdroj ZD Častrov  
16. Projednání převzetí do majetku obce gbelky v Pelci 
17. Diskuze 
18. Závěr 

Při zasedání je nutno dodržet aktuální hygienické předpisy.  

Velice se těším na setkání s Vámi a jsem s pozdravem 

         Jana Houšková 

starostka 

 

Zveřejněno: 18.11 .2021       Sejmuto: 25.11.2021 

Všem zastupitelům obce Častrov 

Členům výborů a komisí 

Občanům obce 

 


