Zápis z 6. zasedání Zastupitelstva obce Pokojov (veřejná schůze)
konaného 26. 2. 2015, od 18,00 hodin
Přítomni: D. Březková, M. Švomová, M. Jakubec, K. Zajíček, Mgr. M. Chlubnová, J. Vokoun,
Mgr. L. Karásková
Omluveni: Občané: 16
Zahájení:
Starostka Dana Březková zahájila schůzi v 18 hod., přivítala přítomné a konstatovala, že konání
zasedání zastupitelstva bylo řádně svoláno, je přítomno 7 členů zastupitelstva a zastupitelstvo obce
je tedy usnášeníschopné.

Určení ověřovatelů a zapisovatele:
Starostka navrhla ověřovateli zápisu Mgr. Ludmilu Karáskovou a Miluši Švomovou a zapisovatelem
Mgr. Markétu Chlubnovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení č.22/02/2015
Zastupitelstvo obce Pokojov určuje ověřovateli zápisu Mgr. Ludmilu Karáskovou a Miluši Švomovou
a zapisovatele Mgr. Markétu Chlubnovou.
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 22/02/2015 bylo schváleno.

Schválení programu zasedání:
Starostka seznámila přítomné s body programu:
1) Jednací řád
2) Hospodaření obce
3) Místní prodejna
4) Třídění odpadů v obci; bioodpady; stavební suť
5) Veřejné osvětlení
6) Zeleň v obci
7) Plánované akce pro rok 2015
8) Akce Čistá Vysočina
9) Spotřebitelská poradna (dTest)
10) Různé
11) Diskuse
12) Závěr
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Návrh usnesení č. 23/02/2015
Zastupitelstvo obce Pokojov schvaluje program zasedání.
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 23/02/2015 bylo schváleno.

Ad1) Jednací řád:
Starostka obce seznámila přítomné s jednacím řádem, kterým bude řízeno zasedání. Na závěr
každého bodu programu bude veřejnost vyzvána, aby se vyjádřila a vznesla dotazy.
Ad2) Hospodaření obce:

Účetní obce p. J. Boháčková seznámila přítomné s hospodařením obce, s příjmy, výdaji za rok 2014 a
stavem účtu obce.
Dotaz: Ad3) Místní prodejna:
Zastupitel obce M. Jakubec shrnul průběh rekonstrukce místní prodejny, při které byla opravena
podlaha, elektroinstalace, pořízeny nové dveře atd. Celková částka rekonstrukce stála 91 109 Kč.
Starostka obce veřejně poděkovala místním hasičům, kteří se hlavně podíleli na rekonstrukci
prodejny.
Dotaz občana: zda byly osloveny i jiné společnosti než COOP
Odpověď: byly osloveny další dvě firmy, které neprojevily žádný zájem
Dotaz: zda COOP platí nájem
Odpověď: žádný nájem neplatí; obec platí veškeré energie
Dotaz: jak dlouho trvá smlouva
Odpověď: smlouva je na 1 rok s tříměsíční výpovědní lhůtou
Ad4) Třídění odpadů v obci; bioodpady; stavební suť:

Zastupitelka obce Mgr. L. Karásková uvedla přehled sběrných míst v obci kam lze odevzdat papír,
plasty, sklo, kovy, bioodpad, velkoobjemový odpad, nebezpečný odpad, stavební suť. Občané byli
seznámeni s novými vyhláškami o odpadech (o poplatku, o systému) a jejich změnami. Místní
poplatek za odpady pro občana s trvalým pobytem v obci je nově 300 Kč (obec každého občana navíc
dotuje částkou 183 Kč.) Od občanů byly vybrány průzkumové dotazníky týkající se ukládání
bioodpadů. Občané byli vyzváni, aby neodváželi odpad (zeleň, suť) do „laďáku“, prostor bude
upraven a osázen. Při porušení hrozí finanční pokuta. Bylo zažádáno o dotaci na třídění bioodpadů,
nyní se čeká na vyjádření Kraje Vysočina.
Dotaz: zda nebude kontejner na hliník
Odpověď: hliník lze odevzdat do kontejneru na kovy, hliník sbírají i v Mš Bohdalov
Dotaz: kde bude kontejner na kov
Odpověď: kontejner na kov bude umístěn vedle kontejneru fi Zamko
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Ad5) Veřejné osvětlení:
Místostarosta obce J. Vokoun informoval o veřejném osvětlení. I nadále se bude pokračovat
v postupné výměně všech svítidel v obci za LED světla, která už začala za minulého zastupitelstva.
Letos budou vyměněna svítidla především v nepřehledných místech a blikající lampy. Dotace
na veřejné osvětlení se nebude žádat (pro naši obec se nevyplatí).
Ad6) Zeleň v obci:
Starostka obce D. Březková informovala o situaci zeleně v obci. Přestože je vyhlášená dotace
na veřejnou zeleň, naše obec nebude o ni žádat (vysoká kritéria). Bude pořízena koncepce zeleně
v obci: oblast náves, nade vsí, okolí rybníka (topoly). Některé stromy je nutné skácet z důvodu
prorůstání do kanalizace. Firma Zeras, která nám zajišťuje prohrnování v zimě, bude v letním období
vysekávat technikou struhy.
Dotaz: zda by se nevyřezal břeh nad křižovatkou
Odpověď: břeh se vyřeže
Dotaz: zda by se nevyplatilo pořídit obecní traktor na prohrnování sněhu
Odpověď: momentálně se o tom neuvažuje, bude projednáno zastupitelstvem
Dotaz: zda by obec požádala správu silnic, až budou spravovat díry na silnici, tak zda by silničáři
nespravili také vymleté okraje vozovky hlavně místech příjezdových cest k nemovitostem
Odpověď: oslovíme správu silnic
Ad7) Plánované akce na rok 2015:
Starostka obce představila plán akcí pro tento rok: provést monitoring kanalizace po celé obci
za účelem zjištění stavu; oprava kanalizace u rybníku; projektovou dokumentaci na inženýrské sítě
budoucích novostaveb nade vsí; odvodnění kašny na návsi; zeleň v obci.
Dotaz: zda je možné vidět a připomínkovat projekt opravy kanalizace před finálním dokončení
Odpověď: ano, budeme občana informovat
Dotaz: zda se bude provádět těžba dřeva v obecním lese
Odpověď: řeší se; čeká se na vyjádření lesníka
Dotaz: zda by obec oslovila obec Bohdalov a požádala o odprodej cesty okolo lomu
Odpověď: bude projednáno zastupitelstvem
Dotaz: jestli se bude pokračovat v opravě opěrné zdi
Odpověď: bude provedeno srovnání terénu, osetí trávou, bude opraven plot
Ad8) Akce Čistá Vysočina:
Zastupitelka obce M. Chlubnová informovala občany o úklidu podél komunikací. Akce proběhne
v sobotu 11. 4. a uklízet se budou struhy podél komunikací vedoucí do Znětínka a k Rendlíčku. Úklid
směrem k Bohdalovu zajistí Zš Bohdalov. Občané budou informováni o místě a času konání.

Ad9) Spotřebitelská poradna dTest:
Zastupitelka obce M. Chlubnová informovala o 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.).
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Ad10) Různé:
Občané byli vyzváni, že stále se mohou přihlásit k bezplatnému odběru novinek prostřednictvím SMS
rozhlasu. Jak se chovat za mimořádných situacích, případné výstražné informace vydané ČHMÚ
mohou občané sledovat na webových stránkách obce.
Občané byli požádáni, aby i nadále se snažili udržovat okolí svých domů (sečení zeleně, jarní úklid),
tak aby se nám všem v Pokojově líbilo a dobře žilo.

Ad11) Diskuse:
Dotaz: kde se nachází obraz, který zobrazoval historické mapy Pokojova včetně pozemků a
katastrálních map
Odpověď: zastupitelstvu není známo, pan K. Z. vlastní své kopie

Ad12) Závěr:
Starostka obce ukončila schůzi v 19,15 hod.

Zápis byl vyhotoven dne: 27. 2. 2015

Zapisovatel:

Mgr. Markéta Chlubnová

Ověřovatelé:

Miluše Švomová dne 27. 2. 2015

.....................

Mgr. Ludmila Karásková dne 27. 2. 2015

.....................

Dana Březková dne 27. 2. 2015

.....................

Starosta:
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