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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 – květen 2015
paní Marie Chobotoská st.
pan František Březka
BLAHOPŘEJEME

80 let
70 let

Ze zastupitelstva obce
Souhrn usnesení ze zasedání Zastupitelstva
obce Pokojov konaného 28. 4. 2015
Zastupitelstvo obce Pokojov:
- schvaluje ověřovatele zápisu Miluši Švomovou a Karla zajíčka a zapisovatele Mgr.
Markétu Chlubnovou
- schvaluje program zasedání
- souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene s E. ON
Distribuce
- schvaluje Závěrečný účet za rok 2014 –
Svazek obecních lesů Přibyslav
- schvaluje podání stížnosti na stav místní komunikaci v obci a žádost na rekonstrukci vozovky
- schvaluje uzavření smlouvy s firmou ODAS o
zajištění sběru kovového odpadu od obyvatel
obce Pokojov
- schvaluje Rozpočtové opatření
Dana Březková - starostka obce Pokojov

Informace pro občany
• SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU: 1. května se přechází na letní harmonogram svozu komunálního odpadu (tj. 1 x 14 dní). V naší obci
budou svozy probíhat v lichých týdnech.
Svozovým dnem i nadále zůstává pátek.
• UZAVÍRKA SILNICE: Rozsah uzavírky: úplná uzavírka silnice III/35429 v km 4,056 v místě mostu ev. č. 35429-2 ve Starém Telečkově
(u Pavlova), termín uzavírky: 18. 5. – 16. 9.
2015; úplná uzavírka silnice III/35429 v km
2,297 v místě mostu ev. č. 35429-1 v Pavlově,
termín uzavírky: 27. 4. – 16. 9. 2015; Objížďka:
Bohdalov - Pokojov - Znětínek - Radostín n. O.
– Zahradiště
• Poděkování patří místním hasičům za úpravu
břehu nad křižovatkou a zorganizování pálení
čarodějnic.

31.5.2015 se budou konat

Dětské rybářské
závody v Pokojově.
Prezentace od 6 do 7 hod.
Pořádá Čudla tým.
Všichni jsou srdečně zváni,
občerstvení zajištěno.
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