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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

Životní jubileum – březen 2015
paní Marie Novotná
BLAHOPŘEJEME

70 let

Ze zastupitelstva obce
Souhrn usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce
Pokojov konaného 24. 2. 2015
Zastupitelstvo obce Pokojov:
• schvaluje ověřovatele zápisu Mgr. Ludmilu
Karáskovou a Miluši Švomovou a zapisovatele
Mgr. Markétu Chlubnovou.
• schvaluje program zasedání
• schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy obce
Pokojov s MěU Žďár nad Sázavou
• neschvaluje smlouvu s Kovo-šrot Jihlava o sběru,
výkupu a evidenci kovů
• schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č.1/2015
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
• schvaluje pokácení stromu na pozemku Z. S. v chatové oblasti Rendlíček
• schvaluje vytvoření a zprovoznění internetového
mapového projektu GObec pro obec Pokojov
• schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č.2/2015
o stanovení systému, shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pokojov
• schvaluje Dohodu o budoucí spolupráci s Ing.
Z. Novotným, který nabízí obci Pokojov odvoz biologicky rozložitelného odpadu do kompostárny
• schvaluje místostarostu Josefa Vokouna kontaktní
osobou pro projednávání změn v procesu tvorby
nového dopravního systému v Kraji Vysočina
Dana Březková - starostka obce Pokojov

KOUPÍM

jeden z těchto
automobilů Škoda
125L, 130L-GL,
135L-GL, 136L-GL.

Pouze garážovanou, nejetou
v zimě s najetým malým počtem kilometrů, nejlépe od prvního majitele.

Informace pro občany
• GObec: od března byl na webových stránkách obce spuštěn internetový mapový server speciálně
vyvinutý pro použití na obcích a městech. Využívá
mapové podklady z různých zdrojů, kombinuje
mapové vrstvy, plnohodnotně pracuje s on-line katastrem nemovitostí, spravuje majetek obce, obsahuje modul pro tvorbu pasportů (inženýrské sítě,
lampy, kontejnery, zeleň, ...). Do veřejné části projektu, která je přístupná občanům, se dostanete pomocí odkazu umístěném na stránkách obce (příp.
na www.gobec.cz/pokojov).
• DĚTSKÝ KARNEVAL: V sobotu 14. března se
v Kulturním domě konal Dětský karneval pořádaný zastupiteli obce Pokojov. Celkem 18 dětí nejen
v kostýmech zvířátek, princezen, čarodějnic, pirátů čekalo spoustu soutěží, kde každý výkon byl odměněn sladkostí. Po promenádě masek následovalo společné fotografování dětí. Ze soutěží nechyběla hra židličkovaná,
tanec s balónky, mumie a pro děti zvlášť
oblíbená hra balonkový prásk. Hodnocení
nejlepších masek proběhlo ve třech kategoriích:
Nejmenší,
Mladší školáci a Starší školáci. Na závěr
karnevalu byla vyhlášena tombola, ve které vyhrál opravdu
každý.

POKOJOV, ČLÁNEK

Nabídněte.
Tel. 739 067 695
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