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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 26. 4. 2016
Zastupitelstvo obce Pokojov:
- schvaluje Revokaci usnesení č. 20/03/2016 ze
dne 29. 03. 2016
- schvaluje Závěrečný účet za rok 2015 - Svazek
obecních lesů Přibyslav
- projednalo a schvaluje Závěrečný účet obce
Pokojov za rok 2015 bez výhrad
- projednalo a schvaluje Účetní uzávěrku obce
Pokojov za rok 2015
- schvaluje Rozpočtové opatření
- schvaluje firmu Elektromontáže Vysočina jako
zhotovitele rekonstrukce elektroinstalace v KD
Pokojov
- schvaluje pronajmout část p. č. 752/1 v k.ú.
Pokojov o rozloze 8 m2 paní M. K.
- schvaluje firmu Zamko jako zhotovitele pletiva
na opěrné zdi
- souhlasí se zásahem požárně nebezpečného prostoru od provozovny sýrárna na parcelu č.
752/1, která je ve vlastnictví obce Pokojov
- souhlasí se zřízením sýrárny u rodinného domu
č. p. 7
- souhlasí se zřízením dojírny u rodinného domu
č. p. 7
Dana Březková - starostka obce Pokojov
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Jaký pán, takový krám, pardon kraj
V květnovém příspěvku se vyhnu celostátním událostem i když nabídka je stále pestrá. Nebudu glosovat bláboly partičky z Hradu, nebo knížecí rady ze
sanatoria, pardon Institutu Václava Klause, ani bratrskou pomoc šaška, pardon Haška propagandistickému vití ruských vlků. Raději Vám podám raport
prostého opozičního zastupitele v našem Kraji.
Program posledního jednání zahrnoval bod č.12:
Schválení strategického plánu rozvoje zdravotnictví
Kraje Vysočina. Bylo už na čase, protože poslední
aktualizace byla přijata před 9 lety, ještě za hejtmana
Vystrčila. Dokument, který už prošel Zdravotní komisí i Radou Kraje obsahuje zodpovědně zpracovanou analytickou část, jako jsou parametry zdravotního stavu a potřeb obyvatelstva, tak i aktuální možnosti na straně poskytovatelů zdravotní služeb.
Kuriózní je, že celým textem se jako spojovací linka
natahuje nářek na nedostatek peněz, zmetkovou legislativu a nekvalitu systému zdravotnictví.
Socialistické vedení Kraje si stěžuje na socialistického ministra zdravotnictví, resp. vládu socialistického
premiéra, pardon dominantního ministra financí. To
jsou paradoxy. Nejpikantnější je ale návrh na zpracování studie proveditelnosti přechodu na jinou
právní formu a případného sloučení našich nemocnic. Ejhle, to je mi překvapení! Když o úplně analogické změně právní formy, v žádném případě ne
o změně vlastníka, tedy privatizaci diskutovala
ODS, tak byla před volbami obviněna z chystaného
prodeje a následného rušení našich nemocnic.
Hejtman Běhounek vyhrožoval voličům, že pokud
ho nebudou volit, přijdou nebozí pacienti o nemocnice. I když lež má krátké nohy, tak doběhla volbách
pro prvenství. Takže po 4 letech navrhuje oranžovorudé vedení Kraje úplně to stejné, ale je to je, světe

nediv se, v pořádku. To je sranda, pardon legrace.
Takové jednání je rovné, jako turecká šavle. Ovšem,
z programu zastupitelstva byl bod hned v úvodu jednání stažen. Předsedající a jeho pomocní náměstci to
odůvodnili tak, že se až v den jednání objevilo „tolik
sofistikovaných dotazů“ od zastupitelů, takže je potřeba pro ně udělat další odborný seminář. Požádal
jsem o uvedení příkladů odborných dotazů, které by
přesahovaly možnosti řádné diskuse na zastupitelstvu, což bylo panem hejtmanem a jeho vstřícným
a příjemným tónem zahřímáno, pardon zamluveno.
Proč pro vedení našeho kraje musí být vše dobré
k něčemu špatné? Tak příště už bez pardonů.
Ať Vás život nebolí.
MUDr. Radek Černý

www.radekcerny.cz

Informace pro občany
- ODPADY: Od 1. 5. se přechází na letní harmonogram svozu komunálního odpadu (1 x 14
dní). V naší obci budou svozy probíhat v SUDÝCH týdnech. Svozovým dnem i nadále zůstává pátek.
- JAK JE TO S CESTOVNÍMI DOKLADY
PRO DĚTI? V souvislosti s blížícím se období
letních dovolených bylo pro lepší informovanost občanů Ministerstvem vnitra zpracováno
sdělení o možnostech a pravidlech vyřizování
cestovních dokladů pro osoby mladší 15 let.
Více informací naleznete na webových stránkách obce.
- RYBÁŘSKÉ ZÁVODY: V sobotu 28. 5. (od 6
hod.) se budou konat v Pokojově rybářské závody pro dospělé a v neděli 29. 5. (od 7 hod.) se uskuteční dětské rybářské závody.
- Příští schůze zastupitelstva: 31. 5. 2016 od 19
hod.

Akce Čistá Vysočina

V sobotu 16. dubna se naše obec podruhé zapojila do akce s názvem „Čistá
Vysočina“, při které se sbírali odpadky podél silnic. Nejdříve se prošly struhy
směrem k Rendlíčku a pak ke Znětínku. Do akce se zapojilo pouze 7 dobrovolníků. Poděkování patří hlavně šesti chlapcům, kterým není příroda lhostejná
a navíc tak přispěli ke zkrášlení okolí naší vesnice.

MUDr. Radek
Černý společně
s prof. Jaroslavem
Svobodou na vernisáži výstavy
Františka Víznera
v Horácké galerii
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