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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 – říjen 2017
pan Jaroslav Rosecký
BLAHOPŘEJEME

75 let

Informace pro občany
- PŘECHODNÁ ZMĚNA SVOZOVÉHO
DNE: Svoz směsného komunálního odpadu
v sudých týdnech bude prováděn v pátek a v lichém týdnu v sobotu (z důvodu svozu bioodpadů z obcí).
- NEBEZPEČNÝ ODPAD: čtvrtek 9. 11.
2017, 16:45–17:00
- VELKOOBJEMOVÝ KONTEJNER: od
pátku 10. 11. do pondělí 13. 11. bude přistaven
u kapličky velkoobjemový kontejner
- Příští schůze zastupitelstva: 6. 11. 2017 od 19
hod.

Ze zastupitelstva obce
Souhrn usnesení ze zasedání Zastupitelstva
obce Pokojov konaného 16. 10. 2017
Zastupitelstvo obce Pokojov:
- schvaluje výši ceny, kterou se budou majitelé
pozemků komunikace nade zdí finančně podílet na opravě komunikace, a to 400 Kč/m2
- schvaluje zařazení 6 ks LED svítidel do evidence majetku obce
- schvaluje žádost KSUS Vysočina na pokácení
2 ks stromů (javorů) v krajnici silnice č. 388
z důvodu špatného stavu dřevin

Oprava
elektroinstalace
v kulturním
domě
Od poloviny září do poloviny října byla provedena v naší obci další
akce, a to celková oprava slaboproudé a silnoproudé elektroinstalace
kulturního domu. V celém kulturním domě
jsou nové el. rozvody,
rozvaděče, vypínače,
svítidla, zásuvky, atd.
Nově byly instalovány
např. nouzová svítidla,
byly zřízeny síťové přípojky na internet přímo
do sálu a prostor obecního úřadu.

Získané dotace
- Obci Pokojov se podařilo získat dotaci Venkovské prodejny 2017 z grantového programu Fondu Vysočiny, kterou na jaře vyhlásil Kraj Vysočina na
podporu provozu prodejen potravin a smíšeného zboží v nejmenších obcích. O dotaci si zažádalo celkem 245 obcí a dotaci úspěšně získalo 55 obcí. Obec Pokojov získala dotaci v plné výši a to 50 000 Kč.
- Další dotaci, kterou obec získala na opravu komunikace nade zdí, byla dotace z dotačního titulu Program obnovy venkova Vysočiny pro rok 2017 ve
výši 120 000 Kč.
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