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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 29. 6. 2015
Zastupitelstvo obce Pokojov:
• schvaluje ověřovatele zápisu Miluši
Švomovou a Karla Zajíčka a zapisovatele Mgr.
Markétu Chlubnovou
• schvaluje program zasedání
• schvaluje bezplatnou půjčku 2 ks kontejnerů
na plasty od společnosti EKO-KOM a.s.
• schvaluje prodloužení smlouvy o provozování
veřejné kanalizace v obci Pokojov se spol.
NEMMOOVI s.r.o. zastoupená p. Josefem
Staňkem. Tato smlouva se prodlužuje
do 30. 6. 2019.
• schvaluje Rozpočtové opatření
• schvaluje provedení kamerové zkoušky kanalizace v obci Pokojov firmou ENVIROX s.r.o.
z Bystřice n. Pernštejnem
• schvaluje směnnou smlouvu mezi Lesním
družstvem obcí Přibyslav a panem J. K.
• schvaluje dodatek č. 4 k nájemní smlouvě ze
dne 28. 4. 2011 mezi Lesním družstvem obcí a
ostatními členskými obcemi
• schvaluje Závěrečný účet Svazku obcí
Pooslaví za rok 2014 – bez výhrad
• schvaluje Závěrečný účet za rok 2014 Svazu
vodovodů Bohdalov – bez výhrad
• schvaluje Celkové vyúčtování všech položek
výpočtu ceny podle cenových předpisů pro
vodné za rok 2014
Dana Březková – starostka obce Pokojov

Informace pro občany
• TŘÍDÍME BIOODPAD: Bioodpad je veškerý
přírodní biologicky rozložitelný odpad vzniklý
na zahradách, v domácnostech aj. Obec Pokojov
zajistila na třídění bioodpadů 2 speciální kontejnery, které se nachází na těchto stanovištích: 1) u
hřiště v Pokojově, 2) v chatové oblasti Rendlíček
v blízkosti dalších kontejnerů. Svoz těchto kontejnerů probíhá 1 x za 14 dní v období od 1. 4.
do 31. 10. daného kalendářního roku.
Do bioodpadu PATŘÍ: slupky a odkrojky ovoce, zeleniny, brambor, čajové sáčky, kávová sedlina, hlína z květináčů, květiny, skořápky ořechů,
vajec, tráva, seno, sláma, plevel, spadané ovoce,
listí, zbytky rostlin, natě, piliny, drobné větvičky.
Bližší informace naleznete na webových stránkách obce. Tento projekt podpořil Fond
Vysočiny Kraje Vysočina.
• ÚSPORA EMISÍ: Díky rozvoji a provozu
systému tříděného sběru a recyklace využitelných složek komunálních odpadů, včetně obalových, obec Pokojov ve spolupráci se společností EKO-KOM, a.s. přispěla ke zlepšení životního prostředí a snížení „uhlíkové stopy“. Úspora,
kterou obec dosáhla, představuje: emise CO2
ekv. 12,988 tun, úspora energie: 292 847 MJ.
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