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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
paní Ludmila Karásková
BLAHOPŘEJEME

70 let

Blahopřání ke zlaté svatbě
Gratulujeme manželům Libuši a Miroslavu Černým
ke krásnému manželskému jubileu a přejeme hodně
zdraví, štěstí a mnoho dalších spokojených let.

Ze zastupitelstva obce
Souhrn usnesení ze zasedání Zastupitelstva
obce Pokojov konaného 24. 8. 2015
Zastupitelstvo obce Pokojov:
• schvaluje ověřovatele zápisu Karla Zajíčka a
Miloše Jakubce a zapisovatele Mgr. Markétu
Chlubnovou
• schvaluje program zasedání
• schvaluje způsob volby místostarosty veřejně
hlasováním
• volí místostarostou obce Pokojov Miluši
Švomovou
• schvaluje odměnu pro místostarostu ve stejné
výši, která byla určena při ustanovující schůzi
• schvaluje předsedu finančního výboru Karla
Zajíčka
• schvaluje členy kontrolního výboru Miloše
Jakubce a Karla Zajíčka
• schvaluje členy stavební komise Karla Zajíčka
a Mgr. Markétu Chlubnovou
• schvaluje předsedu kulturní komise Mgr.
Markétu Chlubnovou
• schvaluje vyřazení odpadkového koše z majetku obce
• schvaluje pana Ing. M. Inwalda, aby prováděl
stavební dozor při opravě kanalizace
• schvaluje Rozpočtové opatření
• schvaluje Geometrický plán pro polohové určení budoucích parcel
Dana Březková – starostka obce Pokojov

Informace pro občany
- OPRAVA KANALIZACE: Během září a října
se uskuteční plánovaná oprava kanalizace včetně
přeložky plynu (od č. p. 12 směrem k výpusti).
Opravu provede firma Content s.r.o. Brno.
- Do 30. září 2015 platí opatření obecné povahy
o dočasném omezení užívání pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu.
- E.ON. – ODSTRANĚNÍ A OŘEZ DŘEVIN:
E.ON. žádá vlastníky či uživatele nemovitostí (pozemků), aby do konce tohoto roku odstranili nebo
ořezali dřeviny, které ohrožují bezpečný a spolehlivý provoz elektrického distribučního zařízení.
- KŮROVEC: Lesní družstvo obcí Přibyslav, lesní správa Nové Veselí vyzývá vlastníky lesů:
Vzhledem k dlouhotrvajícímu suchému počasí
upozorňujeme vlastníky lesů na akutní nebezpečí kůrovcové kalamity. Je proto nezbytné věnovat
zvýšenou pozornost lesním majetkům. To znamená procházet svůj les v přibližně desetidenních periodách a nalezené kůrovcové stromy neprodleně skácet a dříví co nejdříve z lesa odvést
pryč, aby se zabránilo dalšímu šíření nákazy.
V případě nejasností se můžete obrátit na svého
odborného lesního hospodáře.

POMOC LIDEM V KRIZOVÝCH SITUACÍCH:

Linka důvěry Střed: provozní doba denně
9 – 21 hodin, 775 22 33 11, 568 44 33 11,
www.stred.info
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