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Obecní úřad Pokojov, 592 14 Nové Veselí
starostka: 731 467 904
e-mail:
obec.pokojov@seznam.cz
web:
www.obecpokojov.cz

Narozené děti
Klaudie Novotná
BLAHOPŘEJEME

4.8.2016.

Ze zastupitelstva obce
Souhrn usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Pokojov konaných 26. 7. 2016
Zastupitelstvo obce Pokojov:
- schvaluje revokaci usnesení č. 51/06/2016 ze
dne 28. 6. 2016
- schvaluje Rozpočtové opatření
- schvaluje zhotovení kovové lávky přes potok
- schvaluje zhotovení historické rešerše o obci
Pokojov
- schvaluje Závěrečný účet za rok 2015 Svazu vodovodů Bohdalov – bez výhrad
- schvaluje vyřazení majetku: kontejner na komunální odpad (1 ks)
- schvaluje pořízení kontejneru na komunální odpad (1 ks)
Dana Březková - starostka obce Pokojov

Informace pro občany
- Oznámení o přerušení dodávky elektrické
energie: Z důvodu plánovaných prací na zařízení
distribuční soustavy, rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací, bude v Pokojově přerušena
dodávka elektrické energie ve středu 31. srpna
2016 od 12,30 do 15,00 hod.
- Dočasné omezení příjmu žádostí o vydání cestovního pasu: Z důvodu probíhající opravy elektroinstalace v budově Městského úřadu ve Žďáře n. S. dojde od pátku 16. září do čtvrtku 29. září 2016 včetně
k přesunutí agendy občanských průkazů, agendy cestovních pasů a ohlašovny-evidence obyvatel do náhradních prostorů v administrativní budově Úřadu
práce ČR (celní úřad) na ulici Komenského 1786/25,
která sousedí s budovou MěÚ.
- Omezení užívání pitné vody z vodovodu: Bylo
vydáno opatření obecné povahy, které dočasně
omezuje užívání pitné vody z vodovodu v obcích
Bohdalov, Pokojov, Březí n. O., Kotlasy. Zakazuje
se napouštění bazénů, cisteren, akumulačních nádrží, studní apod., zalévání zeleně, kropení komunikací, chodníků a ostatních ploch, mytí vozidel,
ostatní činnosti nesloužící k pitným a hygienickým
účelům. Vodu je možné používat pouze pro osobní potřebu, k pitným a hygienickým účelům, pro
zajištění vody pro hospodářská zvířata. Omezení
platí do 31. října 2016.
- Environmentální vyúčtování za rok 2015:
Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování společnosti Asekol vyplývá, že občané naší obce vytřídili 23 kg drobných elektrospotřebičů. Tím se
uspořilo 0,56 MWh elektřiny, 39,62 litrů ropy, 2,13
m3 vody a 0,01 tuny primárních surovin. Navíc
jsme snížili emise skleníkových plynů o 0,10 tuny
CO2 a produkci nebezpečných odpadů o 0,44 tun.
Uvedená čísla se týkají drobných elektrozařízení,
které byly odevzdány do kontejneru (E-boxu) na
elektroodpad, který je umístěn v chodbičce místního obchodu. Do tohoto kontejneru je možné odevzdat knoflíkové články, tužkové baterie, malé
a velké monočlánky, baterie mobilních telefonů,
ploché baterie i 9V hranaté baterie a dobíjecí baterie lehčí než 1 kg, drobná elektrozařízení: kalkulačka, telefon, drobné počítačové vybavení, hračky
na baterie nebo el. hračky, MP3 přehrávač, žehlička, varná konvice, mixér, mobil, aj.
- Příští schůze zastupitelstva: 30. 8. 2016 od 19
hod. v KD
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