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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

Ze zastupitelstva obce
Souhrn usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce
Pokojov konaného 20. 1. 2015
Zastupitelstvo obce Pokojov:
• schvaluje ověřovateli zápisu Mgr. Ludmilu
Karáskovou a Miluši Švomovou a zapisovatele
Mgr. Markétu Chlubnovou
• schvaluje program zasedání
• schvaluje Rozpočet na rok 2015 – Svaz vodovodů
Bohdalov
• schvaluje Rozpočtový výhled Svazu vodovodů
Bohdalov na rok 2016, 2017
• bere na vědomí návrh Zprávy o uplatňování územního plánu Pokojov v uplynulém období, upravený
na základě projednání dotčenými orgány
a Krajským úřadem Kraje Vysočina, uvedený v příloze č. 1.
• schvaluje Zprávu o uplatňování územního plánu
Pokojov v uplynulém období za použití § 55 odst. 1
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů
• schvaluje starostku obce Danu Březkovou, která
bude spolupracovat s pořizovatelem v procesu pořizování změny č. I územního plánu Pokojov v souladu s ust. § 53 zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve
znění pozdějších předpisů
• schvaluje žádost obce o pořizování Změny č. I územního plánu Pokojov podle ust. § 6 odst. 1 písm.
c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
• schvaluje návrh koncepce Program rozvoje Kraje
Vysočina 2015 -2018 včetně vyhodnocení vlivů této koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví
• schvaluje pokácení stromu na pozemku J. B. v chatové oblasti Rendlíček
• schvaluje podání žádosti o dotaci na opravu veřejné
kanalizace z dotačního titulu Program obnovy venkova Vysočiny pro rok 2015
Dana Březková - starostka obce Pokojov

Informace pro občany
- NOVÁ PRODEJNA: V úterý 3. února 2015 byla
otevřena v Pokojově prodejna potravin a drogistického zboží společnosti COOP Velké
Meziříčí.
Otevírací doba:
po - pá (7,30 –
11,00), po, út, čt,
pá (16,00 – 17,00),
so (7,30 – 10,00).
- SPOTŘEBITELSKÁ PORADNA dTest: Naše
obec navázala spolupráci se spotřebitelskou organizací dTest, která občanům nabízí poradenství při různých spotřebitelských problémech (reklamace zboží,
rizika na předváděcích akcích, vztahy s mobilními
operátory, dodavateli energií, pojišťovnami atd.).
Bezplatné poradenství nabízí na telefonní lince: 299
149 009, (po – pá: 9 – 17 hod). Poradenství je zdarma, platí se pouze cena běžného hovoru. Více informací naleznete na webových stránkách obce.
- MASOPUST: SDH Pokojov všechny srdečně zve
na Masopustní průvod, který se bude konat v sobotu 21. února.
- VEŘEJNÁ SCHŮZE: Ve čtvrtek 26. února 2015
se uskuteční veřejná schůze Zastupitelstva obce
Pokojov. Začátek v 18 hod. v sále KD.
- DĚTSKÝ KARNEVAL: Všechny srdečně zveme
na dětský karneval, který proběhne v neděli 15. března 2015 od 14,30 hod. v místním kulturním domě.
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