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Ze zastupitelstva obce

Souhrn usnesení ze zasedání Zastupitelstva
obce Pokojov konaného 16. 12. 2014
Zastupitelstvo obce Pokojov:
• schvaluje ověřovateli zápisu Mgr. Ludmilu

Karáskovou a Miluši Švomovou a zapisovate-
le Mgr. Markétu Chlubnovou

• schvaluje program zasedání
• schvaluje Rozpočet obce Pokojov na rok 2015
• schvaluje Rozpočtový výhled obce Pokojov na

rok 2016, 2017
• schvaluje Rozpočet na rok 2015 Svazku obcí

POOSLAVÍ
• schvaluje Kalkulaci pro rok 2015 – celkové

vyúčtování všech položek výpočtu ceny pro
stočné. Cena odpadní vody z kanalizace
Pokojov pro odběratele v obci Pokojov pro rok
2015 zůstane ve výši 9 Kč za 1 m3 (vč. DPH)
a sleva na ceně srážkové, odpadní vody 2 Kč
za 1 m3 (vč. DPH).

• schvaluje, že v orgánech Lesního družstva ob-
cí bude obec Pokojov zastupovat místostarosta
obce Josef Vokoun.

• schvaluje pořízení projektové dokumentace 
opravy kanalizace

• pověřuje starostku obce ke schválení rozpočto-
vého opatření na rovnání příjmů a výdajů dle
skutečnosti k 31. 12. 2014

• schvaluje rozpočtové opatření č. 8.
Dana Březková - starostka obce Pokojov

Pozn.: 
Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvo-
du dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňova-
ných osobních údajů podle zákona č. 101/2000
Sb., o ochraně osobních údajů a o změně někte-
rých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Životní jubileum – leden 2015
Narcis Tálský  75 let
Danuše Pešková 70 let
BLAHOPŘEJEME

Tříkrálová sbírka
6. ledna se v naší obci uskutečnila Tříkrálová
sbírka Charity ČR. V naší obci bylo vybráno 
5 003 Kč, v celé bohdalovské farnosti se vybra-
lo 48 009 Kč

Bohdalov 26 536 Kč
Chroustov 6 888 Kč
Rudolec 9 582 Kč

Poděkování patří všem občanům, kteří při-
spěli do sbírky.

Vzpomínáme na Zdeňka Dočekala

V létě 2004 na oslavách 130. výročí SDH Měřín na fotografii společně s Karlem Škodou, Janem
Slámečkou, Ivo Rohovským a Karlem Heroldem.

V září 2014 na Memoriálu Jana Dřínka společně
s Drahoslavem Rybou a Stanislavem Křížem

V Polničce při oslavách kulatin výročí sboru
v roce 2006 společně s Karlem Heroldem

V srpnu 2009 na oslavách
devadesátin Karla Herolda

V létě 2011 při oslavách 125. výročí 
SDH Žďár nad Sázavou 2 Zámek


