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Informace pro občany

Ze zastupitelstva obce

Souhrn usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce
Pokojov konaného 26. 2. 2018
Zastupitelstvo obce Pokojov:
- schvaluje na základě doporučení hodnotící komise

ze dne 16. 2. 2018 výsledek výběrového řízení na
zakázku „Obec Pokojov – rozšíření lokality rodin-
ných domů“ a doporučuje uzavřít smlouvu o dílo s
uchazečem T.M.V. spol. s r.o., Nádražní 1400, 593
01 Bystřice nad Pernštejnem, IČ:15544419, jehož
nabídková cena – 3 871 871,00 Kč vč. DPH byla
nejnižší z podaných nabídek

- schvaluje firmu Tiskárna Unipress s.r.o. Žďár n. S.
jako vydavatele knihy o Pokojově v rozsahu 300 ks

- schvaluje návrh a cenovou nabídku firmy Luka –
zahradní úpravy, Žďár n. S. na sadové úpravy ve-
řejné plochy po demolici domu

- schvaluje projektovou dokumentaci Novostavby la-
kovny parc.č.71/31, k.ú. Pokojov

- schvaluje pořízení kolmého leteckého snímku obce
Pokojov

Dětský karneval
V sobotu 10. března se v naší obci uskutečnil již tra-
diční Dětský karneval. Zábavné odpoledne plné sou-
těží navštívila řada rodičů, babiček, ale hlavně 22 dě-
tí nejen v kostýmech zvířátek, princezen, kouzelníků a
spidermanů. Ze soutěží nechyběla hra židličkovaná,
střílení na branku, stavení komínů, závody s lentilka-
mi a pro děti zvlášť oblíbená hra balonkový prásk.
Samozřejmě nemohla chybět soutěž o nejhezčí masku
karnevalu, která byla vyhodnocena ve třech kategori-
ích Nejmenší děti, Školkové děti a Školáci. Na závěr
karnevalu byla vyhlášena tombola, ve které vyhrál o-
pravdu každý.                             Mgr. M. Chlubnová

- Změna lesního hospodáře: novým revírníkem
je pan Václav Sobotka, tel. 725 673 188, 
e-mail: vaclav.sobotka@lesycr.cz, kancelář:
Bohdalov 205.

- Rekonstrukce kuchyňky v KD Pokojov: v ú-
noru byla dokončena rekonstrukce kuchyňky,
která je nyní vybavena novými skříňkami, myč-
kou, ledničkou, plynovým sporákem a varnou
konvicí. Pro pořádání oslav je k dispozici skle-
něné nádobí, talíře, příbory. Zájemci o pronájem
kulturního domu se mohou obrátit na paní M.
Švomovou (tel. 777 577 381)

- Akce Čistá Vysočina: Úklid kolem komunika-
cí se uskuteční v sobotu 14. dubna. Budou se
sbírat odpadky podél silnic k Rendlíčku a ke
Znětínku. Sraz dobrovolníků je ve 14 hod. u ob-
chodu.

- Od 1. dubna je možné odkládat bioodpad do
kontejneru, který je umístěn za hřištěm.

- Příští schůze zastupitelstva: 26. 3. 2018 od 19
hod. v KD
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Košt ovocných 
pálenek
V sobotu 17. února se v naší obci poprvé uskuteč-
nil Košt ovocných pálenek. Na akci bylo přihláše-
no 17 vzorků pálenek z různého ovoce a zúčastni-
lo se jí 18 ochutnávačů převážně z Pokojova, ale
také z jiných obcí.
Každý, kdo se akce zú-
častnil, se automaticky
stal členem hodnotící ko-
mise a dostal skleněného
panáka se znakem obce,
který byl speciálně pro
tuto příležitost vyroben.
Po ochutnání všech vzor-
ků přišlo na řadu hodno-
cení: 1. David Švoma, 2.
Jana Svobodová, 3. Josef
Vokoun. Děkujeme
všem, kteří akci podpoři-
li a budeme se těšit na
příští rok.
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