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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 28. 9. 2015
Zastupitelstvo obce Pokojov:
• schvaluje ověřovatele zápisu Karla Zajíčka a
Miloše Jakubce a zapisovatele Mgr. Markétu
Chlubnovou
• schvaluje program zasedání
• schvaluje Revokaci usnesení č. 45/05/2015 ze
dne 26. 5. 2015 vyřazení plastové houpačky z
majetku obce
• neschvaluje zařadit žádosti Návrh na změnu ÚP
Pokojov pana Z. A. a pana P. J. do Změny č. 1
ÚP Pokojov.
• schvaluje Rozpočtové opatření
• schvaluje Karla Zajíčka správcem obecního lesa
• souhlasí s návrhem změny územního plánu č. 1
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Vážené vedení obce Vojnův
Městec, vážení občané,
dovolím si krátce reagovat na článek pana starosty Karla Malivánka, který byl zveřejněn v minulém čísle Novinek na vaší dvojstraně. Velmi nás
mrzí vyjádření, týkající se naší organizace
Oblastní charity Žďár nad Sázavou. S panem starostou proběhla ústní i telefonická jednání ve snaze vysvětlit mu nově zaváděný způsob financování sociálních služeb. I přesto zřejmě došlo k nedorozumění.

Pevně věřím, že bude tato záležitost vyřešena, především ku prospěchu uživatelů pečovatelské služby.
Za Oblastní charitu
Žďár nad Sázavou
Ing. Jana Zelená,
ředitelka
Kontakt pro případné dotazy: mob. 777 755 656

Dana Březková – starostka obce Pokojov

Informace pro občany
- Změna č. 1 ÚP Pokojov k veřejnému nahlédnutí: Návrh změny č. 1 územního plánu Pokojov
bude vystaven k veřejnému nahlédnutí ve dnech
od 13. 10. do 4. 12. 2015 na Městském úřadu
Žďár nad Sázavou (odbor rozvoje a územního
plánování, Žižkova 227/1, ve 4. NP). Dále bude
vystaven na stránkách města (více informací naleznete na www.obecpokojov.cz)
- Svoz komunálního odpadu: Od 1. 10. 2015 se
přechází na zimní harmonogram svozu komunálního odpadu tzn. svozovým dnem je každý pátek.

Drakiáda

V neděli 4. října se konala na místním hřišti již
tradiční Drakiáda. Akce se zúčastnilo spousta
dětí, dospělých i draků (kupovaných i ručně vyrobených). Návštěvníci se nenechali odradit slabým větrem až bezvětřím a statečně s draky pobíhali po hřišti i poli a snažili se dostat draka do
vzduchu všemožným způsobem. Krásné podzimní odpoledne si děti zpříjemnily opékáním
párků. Pak následovalo vyhodnocení soutěže,
kdy byl každý odměněn nějakou drobností
a sladkostí. Poděkování patří místním hasičům
a dalším občanům, kteří obstarali tuto vydařenou podzimní akci.
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