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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 – prosinec 2015
pan Jaromír Švoma
BLAHOPŘEJEME

85 let

Ze zastupitelstva obce
Souhrn usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Pokojov konaného 7. 12. 2015
Zastupitelstvo obce Pokojov:
- schvaluje ověřovatele zápisu Karla Zajíčka a
Miloše Jakubce a zapisovatele Mgr. Markétu
Chlubnovou
- schvaluje program zasedání
- schvaluje Rozpočtové opatření
- schvaluje Rozpočet obce Pokojov na rok 2016
- schvaluje Rozpočtový výhled obce Pokojov na
rok 2017, 2018
- schvaluje Rozpočet na rok 2016 Svazku obcí
POOSLAVÍ
- schvaluje Rozpočet na rok 2016 Svazu vodovodů Bohdalov
- schvaluje Rozpočtový výhled na rok 2017, 2018
Svazu vodovodů Bohdalov
- schvaluje Rozpočet na rok 2016 Svazku obecních lesů Přibyslav
- schvaluje Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu
obce Pokojov na provoz sociální služby Linka
důvěry Střed ve výši příspěvku 1 Kč na občana
- schvaluje pořízení 1 ks LED svítidla veřejného
osvětlení
- schvaluje Žádost o příspěvek na Charitní pečovatelskou službu ve výši 14 000 Kč
- schvaluje Kalkulaci pro rok 2016 – celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny pro stočné. Cena odpadní vody z kanalizace Pokojov
pro odběratele v obci Pokojov pro rok 2016 zůstane ve výši 9 Kč za 1 m3 (vč. DPH) a sleva na
ceně srážkové, odpadní vody 2 Kč za 1 m3 (vč.
DPH).
Dana Březková – starostka obce Pokojov

Zastupitelstvo obce Pokojov
přeje všem občanům příjemné prožití
vánočních svátků a do nového roku
přeje hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.

Kulturní akce

− V sobotu 28. listopadu se konalo v KD v Bohdalově tradiční setkání občanů důchodového věku z Pokojova, Bohdalova, Chroustova, Kyjova a Rudolce. K tanci
a poslechu hrála dechová kapela Vysočinka. Hostem večera byla Venkovská kapela, která zde pokřtila vydané nové CD. Setkání občanů bylo velmi srdečné a milé,
jen škoda velmi malé účasti našich občanů na této akci.
− Na 1. adventní neděli 29. 11. se u kapličky uskutečnilo rozsvícení vánočního stromu. Počasí akci moc nepřálo, přesto si děti pověsily ozdobu na vánoční smrček
a pak následovalo samotné rozsvícení stromečku.
− Jako každý rok i letos 5. prosince zavítal do Pokojova Mikuláš se svou družinou,
konkrétně moudrý Mikuláš, hodný anděl a tři divocí čerti. Mikulášskou nadílkou
byly obdarovány všechny děti, které v obci dlouhodobě pobývají.

Informace pro občany

- Tříkrálová sbírka se uskuteční ve středu 6. ledna 2016.
- Prohrnování obce v zimním období bude zajištěno firmou Zeras a.s. Radostín n. O.
- Soutěž „My třídíme nejlépe“: Do soutěže ve třídění odpadů jsou automaticky zařazeny všechny obce zapojené v systému EKO-KOM kraje Vysočina. V kategorii
Obce do 500 obyvatel obsadila naše obec celkové 173. místo z 519 zapojených obcí, pro srovnání uvádíme výsledky z předchozích let: 2014 – 253. m., 2013 – 75. m.,
2012 – 134. m., 2011 – 312. m., 2010 – 152. místo.
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