
Souhr usnesení č. 1/2014 ze schůze obecního zastupitelstva obce Pokojov dne 27.1. 2014

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
 rozhodnutí o dodatečné povolení staveb pro Klub Rekreantů Rendlíček z MÚ stavební 

Žďár nad Sázavou
 Územní rozhodnutí - prodloužení platnosti retenční nádrž Tálin a Olšinská
 kontrolu podkladů pro volby v systému RUIAN
 Státní veterinární správa pro Kraj Vysočina ukončila mimořádné opatření při výskytu 

a k zamezení šíření nebezpečné nákazy – varroázy včel
 informace od pana Tálského při ústním jednání k tématu dodatečného povolení staveb 

pro Klub Rekreantů Rendlíček
 oznámení + geometrický plán od Geodezie - vytyčení hranic pozemku SUS
 v obci Pokojov bylo vybráno 5.312 Kč na lednové Tříkrálové sbírce

Zastupitelstvo obce Pokojov projednalo a schvaluje:

 program zasedání zastupitelstva 
 ověřovatele Miluši Švomovou, Mgr. Markétu Chlubnovou
 předplatné měsíčníku Novinky včetně doručení do schránek za 750 Kč/ 3 měsíce, každé 

č. p. v obci Pokojov obdrží jen výtisk zdarma. Obecní zastupitelstvo bude přispívat 
informacemi z dění v obci.

 nákup  úsporných  6  světel  na  veřejné  osvícení,  které  budou  nainstalovány  v  méně 
osvětlených  místech  v  obci.  Cena  včetně  montáže  50.000  Kč.  Realizace  montáže  v 
jarních měsících.

 požádat dotaci z rozpočtu Kraje Vysočina v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny 
2014 na opravu  opěrné  zdi,  schodů a  pletiva.  Pro  tuto  opravu bude  nutné  zajistit 
projektovou dokumentaci

 zastupitelstvo znovu projednalo výstavbu ČOV a splaškové kanalizace a rozhodlo o 
zrušení  žádosti  o    podporu  ve  39.  výzvě  OPŽP   a  to  v  návaznosti  na  výsledky 
dotazníkového šetření v roce 2013 ve kterém se více, jak polovina vrácených dotazníků 
od  občanů  vyslovila  proti  pořízení  ČOV  a  splaškové  kanalizace  a  následnému 
hlasování obecního zastupitelstva s výsledkem 5 PROTI a 2 PRO

 pokračování i v letošním roce ve výsadbě zeleně v obci. Z důvodu bezpečnosti bude 
odstraněn železný plot u kapličky, sokl bude prozatím ponechán. Odstranění provede 
firma ZAMKO.

 vyhledání a oslovení firmy na studii na stav dřevin – topolů u rybníka
oslovení majitelů pozemků v katastru Pokojov o možný odkup pozemků do vlastnictví obce

 16.3. 2014 se uskuteční Dětský karneval v KD POKOJOV
 dřevo z polomů v obecním lese, bude nabídnuto zájemců ze řad občanů na zpracování. 

Ve vegetační době do konce března 2014 proběhne prořezání dřevin v obci. 
 pověření M. Novotná na zjištění informací o možnosti čerpání dotací na výsadbu lesa
 nákup pro SDH Pokojov - 2 ks obleků, 2 hadice 
 výsledky  komise  kontrolního  a  finančního  výboru  Obce  Pokojov.  Nebylo  shledáno 

žádné pochybení. 

Určení zapisovatele: Martina Novotná            
              
Určení ověřovatelů zápisu: 
Miluše Švomová                             
Mgr. Markéta Chlubnová    
  

                                                                                           Dana Březková - starostka obce Pokojov

Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně 
osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.


	Souhr usnesení č. 1/2014 ze schůze obecního zastupitelstva obce Pokojov dne 27.1. 2014
	Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

