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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 – srpen 2015
pan Drahomír Dokulil
BLAHOPŘEJEME

80 let

Blahopřání
k diamantové svatbě
Gratulujeme manželům Marii a Františkovi
Chobotským k jejich obdivuhodné, 60 let trvající, manželské cestě životem a přejeme hodně
zdraví, štěstí a mnoho dalších spokojených let.

Ze zastupitelstva obce
Souhrn usnesení ze zasedání Zastupitelstva
obce Pokojov konaného 27. 7. a 10. 8. 2015
Zastupitelstvo obce Pokojov:
• schvaluje Rozpočtové opatření
• neschvaluje žádost pana N. T. na odkoupení
4 m2 části parcely 752/3 v k.ú. Pokojov
• schvaluje Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Pokojov na provoz sociální služby
Linka důvěry Střed (telefonická krizová pomoc) ve výši příspěvku 1 Kč na občana
• schvaluje uzavření Smlouvy o zajištění zpětného odběru elektrozařízení se společností
Elektrowin a.s.
• schvaluje firmu Content, s.r.o., Brno jako zhotovitele stavby Oprava kanalizace + přeložka
plynu v obci Pokojov
• schvaluje žádost paní L. K. na výměnu kamene pod pamětní deskou. Výměna kamene
a znovu nainstalování pamětní desky se uskuteční na vlastní náklady žadatele.
Dana Březková – starostka obce Pokojov
Pozn.:
Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000
Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Informace pro občany
- Informace z Vodárenské akciové společnosti
a.s.: na základě mnoha dotazů týkající se například ceny vody, jejího vývoje, ale také toho, jak
postupovat v konkrétních situacích, při přerušení
dodávek vody, placení vodného a stočného, nedostatku vody apod. byl vydán informační elektronický leták eKapka. Tento leták naleznete na
webových stránkách obce:
www.obecpokojov.cz/informace/.
- SMS rozhlas: bezplatná služba o informování
občanů pomocí SMS zpráv (o mimořádných událostech, odstávkách vody a energie, očkování
zvířat, odvozech odpadů, o dění v obci atd.).
Zájemci o tuto službu se mohou přihlásit k odběru SMS zpráv prostřednictvím obecního emailu
obec.pokojov@seznam.cz, nebo prostřednictvím
kontaktního formuláře na webových stránkách
obce nebo prostřednictvím mobilu (pošlete zprávu na tel. číslo 737 929 528 ve tvaru
JMÉNOmezeraPŘÍJMENÍmezeraADRESABY
DLIŠTĚ).
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