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Pokojov
Obecní úřad Pokojov, 592 14 Nové Veselí
starostka: 731 467 904
e-mail:
obec.pokojov@seznam.cz
web:
www.obecpokojov.cz

Zastupitelstvo obce
Pokojov přeje všem
občanům příjemné prožití
vánočních svátků a do
nového roku 2015 přeje
hodně zdraví, štěstí
a spokojenosti.

Ze zastupitelstva obce
Souhrn usnesení z 1. zasedání Zastupitelstva
obce Pokojov konaného 13. 11. 2014
Zastupitelstvo obce Pokojov:
• schvaluje ověřovateli zápisu Miloše Jakubce
a Mgr. Ludmilu Karáskovou a zapisovatelem Mgr.
Markétu Chlubnovou • schvaluje program zasedání • schvaluje žádost KSÚS Vysočina pokácení
1 stromu dle přiložené přílohy a za to požaduje vysázení 5 ks nových stromů jejichž umístění je zaznačeno v příloze • schvaluje zřízení domácí čistírny odpadních vod u novostavby rodinného domu v
k. ú. Pokojov na parcele č. 413/7 a připojení domácí čistírny k obecní kanalizaci • schvaluje členský
příspěvek Svazu vodovodů Bohdalov na rok 2014
ve výši 300 Kč na 1 obyvatele • schvaluje zřízení
stavební komise, komise bude tříčlenná • schvaluje
předsedu stavební komise Miloše Jakubce • schvaluje členy stavební komise Miluši Švomovou
a Karla Zajíčka • schvaluje zřízení pořádkové komise, komise bude tříčlenná • schvaluje předsedu
pořádkové komise Karla Zajíčka • schvaluje členy
pořádkové komise Mgr. Ludmilu Karáskovou
a Mgr. Markétu Chlubnovou • schvaluje Plán inventur, Příkaz k provedení inventarizace hospodářských prostředků v roce 2014, školení k zajištění
inventarizace • schvaluje pořízení Bezpečnostního
informačního systému pro města a obce Záchranný
kruh, který zajišťuje obci povinnost informovat občany s běžnými riziky i mimořádnými událostmi,
informace budou občanům sdělovány prostřednictvím webových stránek obce • schvaluje odměnu
za vedení obecní kroniky za rok 2013 ve výši 5 000
Kč • schvaluje pořízení mulčovací sady ke stávajícímu obecnímu traktoru pro údržbu obecních ploch
• schvaluje firmu ZERAS a.s. Radostín, která zajistí prohrnování obce Pokojov v zimním období
2014 – 2015 • schvaluje pořídit „mikulášské“ balíčky pro děti v hodnotě 80 Kč
Souhrn usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva
obce Pokojov konaného 25. 11. 2014
Zastupitelstvo obce Pokojov:
• schvaluje ověřovateli zápisu Miloše Jakubce
a Miluši Švomovou a zapisovatelem Mgr. Markétu
Chlubnovou • schvaluje program zasedání • schvaluje Revokaci usnesení č. 15/11/2014 ze dne 4. 11.
2014 • schvaluje v souladu s § 72 a § 84 odst.
2 písm. n) zákona o obcích odměnu za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva obce Pokojov
dle Nařízení vlády č. 37/2003 Sb. • schvaluje
Rozpočtové opatření č. 7 • schvaluje Rozpočet na
rok 2015 Svazku obecních lesů Přibyslav • schvaluje vyřazení stolu na stolní tenis z majetku obce •
schvaluje zařazení obecní komunikace k.č. 752/5
do investičního majetku obce Pokojov • schvaluje
Lesní družstvo Přibyslav pro zajištění výkonu odborné lesní správy • schvaluje pokácení stromů na
pozemku pana Z. N. v chatové oblasti Rendlíček

COOP, spotřební družstvo
otevírá v Pokojově svoji
prodejnu 1.2.2015.
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Informace pro občany
• Jednou ze základní povinností obcí a měst v oblastech ochrany obyvatelstva a udržitelného rozvoje je i zabezpečení informovanosti, vzdělávání, prevence a přípravy obyvatelstva na běžná rizika i mimořádné události.
Obec Pokojov zajišťuje informace ze světa běžných rizik a mimořádných událostí prostřednictvím
Bezpečnostního informačního systému Záchranný kruh. Informační box naleznete na úvodní webové stránce obce Pokojov. Naleznete zde nejen důležité rady při požáru, první pomoci, povodních, ale i zobrazení aktuálních výstrah ČHMÚ pro Kraj Vysočina.
• Tříkrálová sbírka se uskuteční 6. ledna 2015.

Kulturní akce
• V sobotu 29. listopadu se konalo v KD v Bohdalově tradiční přátelské setkání občanů důchodového věku
z Pokojova, Bohdalova, Chroustova, Kyjova a Rudolce. K tanci a poslechu hrála dechová kapela a pro přítomné bylo připravené i překvapení v podobě divadelního vystoupení hasiček z Chroustova. Přestože se této
akce zúčastnilo méně lidí než v minulých letech, bylo toto setkání milé a srdečné.
• Na 1. adventní neděli 30. 11. se u kapličky uskutečnilo rozsvícení vánočního stromu. Nejdříve za zvuku vánočních koled děti pomohly ozdobit vánoční smrček a pak následovalo samotné rozsvícení stromečku.
Zpestřením podvečerního programu byl ohňostroj, který potěšil malé i velké návštěvníky.
• Jako každý rok i letos 5. prosince zavítal do Pokojova Mikuláš se svou družinou, konkrétně moudrý Mikuláš,
hodný anděl a tři divocí čerti. Mikulášskou nadílkou byly obdarovány všechny děti, které v obci dlouhodobě
pobývají.
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