INZERCE:_SVRATKA.QXD

17.4.2015

21:17

Stránka 11

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

Životní jubileum – duben 2015
paní Marie Rosecká
BLAHOPŘEJEME

70 let

Ze zastupitelstva obce
Zastupitelstvo obce Pokojov:
- schvaluje ověřovatele zápisu Mgr. Ludmilu
Karáskovou a Miluši Švomovou a zapisovatele
Mgr. Markétu Chlubnovou.
- schvaluje program zasedání
- schvaluje pronajmout rybník (p. č. 38 vodní plocha
v k. ú. Pokojov) panu J. B.
- neschvaluje uzavřít smlouvu na službu Dotační sonar
- Obec Pokojov souhlasí s realizací Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území Místní akční skupiny Havlíčkův kraj na období 2014 – 2020
na svém správním území
- projednalo a schvaluje Závěrečný účet obce
Pokojov za rok 2014 – bez výhrad
- projednalo a schvaluje Účetní uzávěrku obce
Pokojov za rok 2014
- schvaluje uzavření Smlouvy o využití systému zavedeného obcí o nakládání s komunálním odpadem
mezi obcí a právnickými osobami. Výše poplatku
za rok je stanovena na 600 Kč.
- schvaluje vypracování Změny č. I Územního plánu
Pokojov panem Ing. arch. J. Psotou (Studio P).
Dana Březková - starostka obce Pokojov

Informace pro občany

• SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU: V úterý
28. 4. 2015 od 16,45 - 17,00 hod. se u kapličky uskuteční svoz nebezpečného odpadu a elektrozařízení (staré automobilové akumulátory, nádoby a
štětce se zbytky barev, zbytky chemikálií, staré léky,
zářivky, výbojky, bateriové monočlánky, staré motorové oleje a maziva, textilie znečištěné ropnými
látkami, olejové filtry, mořidla, spreje, lednice, televize a jiný elektroodpad, …). Žádáme občany, aby
nebezpečný odpad předávali přímo svozové firmě.
• VELKOOBJEMOVÝ KONTEJNER: Ve dnech
od 30. 4. do 3. 5. 2015 bude přistaven u kapličky velkoobjemový kontejner, kam lze odložit starý nábytek, koberce a linolea, zrcadla, umyvadla, vany
a WC mísy, staré sportovní náčiní, autosklo, …

AKCE ČISTÁ VYSOČINA

Obec Pokojov se v letošním roce poprvé zapojila do
akce s názvem „Čistá Vysočina“, při které jde o jarní
úklid celého kraje v období od 11. – 22. dubna.
Hlavní pozornost je věnována sběru odpadků podél
silnic. V naší obci se tato akce uskutečnila v sobotu
11. dubna, kdy se sešlo celkem 15 dobrovolníků.
Rozdali se reflexní vesty, modré a žluté pytle na odpadky. Všichni byli seznámeni o způsobu sběru a třídění odpadu a pak jsme se mohli rozejít a začít sbírat
podél silnic odpadky, které do přírody rozhodně nepatří. Nejdříve se prošly struhy směrem k Rendlíčku
a pak ke Znětínku, úklid podél silnice k Bohdalovu
bude zajišťovat Zš Bohdalov. Bylo sesbíráno několik
pytlů odpadků, které odveze Krajská správa a údržba silnic Kraje Vysočina. Poděkování patří všem,
kteří se této akce zúčastnili a přispěli tak ke zkrášlení okolí naší vesnice.
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