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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 – listopad 2015
paní Emilie Štikarová
BLAHOPŘEJEME

80 let

Ze zastupitelstva obce
Souhrn usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Pokojov konaného 2. 11. 2015
Zastupitelstvo obce Pokojov:
- schvaluje ověřovatele zápisu Karla Zajíčka
a Miloše Jakubce a zapisovatele Mgr. Markétu
Chlubnovou
- schvaluje program zasedání
- schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
č. 16/2015
- schvaluje Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo
č. 16/2015
- schvaluje Rozpočtové opatření
- schvaluje Smlouvu o dílo – zpracování Změny
č. 1 ÚP Pokojov
- schvaluje Smlouvu o výpůjčce nádob – 2 ks
kontejnerů na plasty
- schvaluje, že v orgánech Lesního družstva obcí
bude obec Pokojov zastupovat místostarosta obce Miluše Švomová
- schvaluje výši cenové nabídky vybudování kanalizační přípojky
- schvaluje pořízení 1 ks LED svítidla veřejného
osvětlení
- schvaluje Plán inventur, Příkaz k provedení inventarizace hospodářských prostředků v roce
2015, školení k zajištění inventarizace
- schvaluje odprodej p.č. 413/16 (36 m2) v ceně
100 Kč/m2 paní M. C.
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)
- Kůrovec: Lesní družstvo Přibyslav vydalo další sdělení vlastníkům lesů, jak postupovat v případě ohrožení jejich majetku kůrovcem. Bližší informace naleznete na webových stránkách obce.
- Pozvánka: Setkání občanů důchodového věku z Pokojova, Bohdalova, Chroustova,
Kyjova a Rudolce se uskuteční v sobotu 28. listopadu 2015 od 15 hod. v KD
v Bohdalově.

Lampionový průvod

V pátek 6. listopadu se uskutečnil tradiční lampionový průvod. Na podvečerní procházku ztemnělým Pokojovem vyšlo 13 dětí v doprovodu svých rodičů. Celá akce byla zakončena v kulturním domě, kde se děti posilnily teplým čajem a dobrotami.
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