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Informace pro občany

Ze zastupitelstva obce

Souhrn usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce
Pokojov konaného 23. 4. a 10. 5. 2018
Zastupitelstvo obce Pokojov:
- schvaluje Smlouvu o odstranění odpadu číslo

00599697/001/2018 mezi obcí Pokojov a společ-
ností AVE Vysočina s.r.o.

- schvaluje pověřence pro obec Pokojov pana Mgr.
et Bc. Luboše Klimenta, Advokátní kancelář Žďár
nad Sázavou

- schvaluje Závěrečný účet Pokojov za rok 2017 –
bez výhrad

- schvaluje Účetní uzávěrku obce Pokojov za rok
2017 – bez výhrad

- schvaluje prodej  p.č. 757/a o výměře 260 m2 v k.ú.
Pokojov panu K. Z. ve výši 20 Kč/m2

- stanovuje, že pro volební období 2018–2022 bude
do Zastupitelstva obce Pokojov voleno celkem 
7 členů

- schvaluje Smlouvu o zemědělském pachtu 
a Dodatek č. 1 ke smlouvě pachtovní mezi podíl-
nickými obcemi Lesního družstva obcí a Lesním

- Úplná uzavírka silnice v obci Pavlov: V období od
15. 6. do 13. 9. 2018 dojde v rámci stavby v obci
Pavlov k úplné uzavírce silnice III/35429. Objízdná
trasa pro veškerý provoz je obousměrně vedena po
silnicích II/354, III/34826, III/3881, II/388, III3536,
III3537, III/35431 přes zastavěné území obce
Radostín nad Oslavou, obce Znětínek, obce Pokojov,
městyse Bohdalov, obce Rudolec, obce Kyjov.

Kniha o Pokojově
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Při příležitosti 665 let výročí obce byla v květnu vy-
dána kniha o Pokojově s názvem Historie a vývoj
osídlení obce do poloviny 19. století, kterou zpra-
coval známý autor mnoha historických knih pan
Jaroslav Sadílek. Kniha je zpracována na podkladě
dostupných archívních materiálů a dochovaných
hmotných pramenů. Obsahuje podrobný přehled
historie obce Pokojov od nejstarších dob do polovi-
ny 19. století, vývoj historických budov, základní
přehled majitelů jednotlivých domů a dále vývoj sí-
delní struktury obce. Kniha je doplněna kopiemi ar-
chívních materiálů, zejména plánů a map, vztahují-
cích se k vývoji památek a obce.

Prodej knihy se uskuteční ve čtvrtek 7. června
2018 od 16:00 do 17:00 hod. v budově Kulturního
domu. Cena knihy je 300 Kč.

Mgr. M. Chlubnová

družstvem obcí se sídlem v Přibyslavi
- neschvaluje žádost o změnu trasy účelové komunika-

ce, kterou podal pan N. T.
- schvaluje podat žádost na pořízení elektrocentrály z do-

tace Kraje Vysočina pro jednotku SDH Pokojov
- schvaluje Darovací smlouvu o poskytnutí finanční

částky pro COOP družstvo Velké Meziříčí 
- schvaluje Pravidla prodeje pozemků a stanovení jejich

ceny v obci Pokojov
- schvaluje podat žádost o Dotaci pro jednotky SDH 

obcí na rok 2019 na stavbu požární zbrojnice
- souhlasí se stavbou Pavlov – průtah/ číslo silnice

III/35429
- schvaluje Smlouvu o umisťování psů v útulku

- stanovuje cenu vydané knihy Historie a vývoj osídlení
obce Pokojov do poloviny 19. století na 300 Kč
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