
POKOJOV, ČLÁNEK 25

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

Informace pro občany

- 7. ledna se v naší obci uskutečnila Tříkrálová
sbírka Charity ČR. V naší obci bylo vybráno 7
531 Kč (vloni 5 339 Kč) v celé bohdalovské
farnosti se vybralo 63 365 Kč (vloni 54 181
Kč), (Bohdalov 37 115 Kč, Chroustov 7 655
Kč, Rudolec 11 064 Kč). Poděkování patří
všem občanům, kteří přispěli do sbírky. 

- Výše poplatků pro rok 2017 zůstávají beze
změny u poplatku za psa a odpady, cena stoč-
ného se zvýšila o 1 Kč. Shrnutí: poplatek za
psa (60 Kč), poplatek za odpady na osobu (600
Kč / 300 Kč), stočné (10 Kč / 3 Kč / 1 m3).

- Každý pátek v 8,30 hod. bude do naší obce za-
jíždět pojízdná prodejna masa a uzenin z
českých chovů společnosti Agroinvest
Bobrová. 

Souhrn usnesení ze zasedání Zastupitelstva
obce Pokojov konaného 14. 12. 2016

Zastupitelstvo obce Pokojov:
- schvaluje Rozpočet obce Pokojov na rok 2017
- schvaluje Rozpočtový výhled obce Pokojov na

rok 2018, 2019, 2020
- schvaluje Kalkulaci pro rok 2017 – celkové

vyúčtování všech položek výpočtu ceny pro
stočné.  Cena odpadní vody z kanalizace
Pokojov pro odběratele v obci Pokojov pro rok
2017 bude ve výši 10 Kč za 1 m3 (vč. DPH) a
sleva na ceně srážkové, odpadní vody 3 Kč za
1 m3 (vč. DPH)

- schvaluje Rozpočet na rok 2017 Svazu obec-
ních lesů Přibyslav

- schvaluje místní poplatek za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, vyu-
žívání a odstraňování komunálních odpadů.
Poplatek zůstává ve výši 600 Kč

- schvaluje podání žádosti o dotaci na rekon-
strukci elektroinstalace v kulturním domě z do-
tačního titulu Program obnovy venkova
Vysočiny pro rok 2017

Dana Březková,
starostka obce Pokojov

Statistika počtu 
obyvatel k 1. 1. 2017

Dospělí Děti (do 15 let)

135 25

muži ženy chlapci dívky

73 62 14 11

Celkem 160 obyvatel

Nejstarší obyvatelka: 
paní M. Švomová (98 let)
Nejmladší obyvatelka: 
K. Novotná (5 měs.)

Narození v roce 2016: 2 děti
Úmrtí: 3 obyvatelé
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