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pan J. Havelka 85 let
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Informace pro občany

Ze zastupitelstva obce

Souhrn usnesení ze zasedání Zastupitelstva
obce Pokojov konaného 26. 6. 2018
Zastupitelstvo obce Pokojov:
- schvaluje uzavření a znění smlouvy o vytvoře-

ní svazku „Mikroregion Žďársko, dobrovolný
svazek obcí“, vstup obce do tohoto svazku a
znění stanov tohoto svazku

- schvaluje prodat panu D. Š. pozemek p. č.
413/14 v k.ú. Pokojov (1 034 m2, stavební po-
zemek) ve výši 320 Kč/m2

- schvaluje prodat panu M. Ch. pozemek p. č.
413/12 v k.ú. Pokojov (1 104 m2, stavební po-
zemek) ve výši 320 Kč/m2

- schvaluje prodat panu M. S. pozemek p. č.
413/11 v k.ú. Pokojov (1 173 m2, stavební po-
zemek) ve výši 320 Kč/m2

- schvaluje prodat E. N. pozemek p. č. 413/10 v
k.ú. Pokojov (978 m2, stavební pozemek) ve
výši 320 Kč/m2

- schvaluje vyřadit 2 ks dětských pružinových
houpadel z evidence majetku obce

- schvaluje uzavřít smlouvu s firmou
Černohlávek OIL o bezplatné ekologické likvi-
daci kuchyňského oleje

- Od 1. července 2018 dochází ke změnám ve
vydávání cestovních pasů a občanských
průkazů. Více informací naleznete na we-
bových stránkách obce Pokojov nebo na
MěÚ Žďár nad Sázavou.

- MěÚ Žďár n. S. upozorňuje občany
Veřejnou vyhláškou, na lhůtu a místo kde
každý vlastník lesního majetku (obec,
právnická nebo fyzická osoba) do 50ti hek-
tarů, jehož les je zahrnut v zařizovacím ob-
vodu „LHO Jihlava správního obvodu Žďár
nad Sázavou“, pro který je zpracována lesní
hospodářská osnova, platná od 1. 1. 2018 do
31. 12. 2027, obdrží bezplatně osnovu, tedy
vlastnický separát, týkající se stavu jeho le-
sa. 

- Kniha o Pokojově s názvem Historie a vý-
voj osídlení obce do poloviny 19. století je
stále možné zakoupit u paní J. Boháčkové
nebo M. Chlubnové. Cena knihy je 300 Kč.

- Komunální volby 2018 se budou konat ve
dnech 5. a 6. října 2018.

- Na základně ochrany osobních údajů (GD-
PR) sdělujeme občanům, že na všech spole-
čenských a sportovních akcích pořádaných
obcí Pokojov a SDH Pokojov mohou být po-
řizovány fotografie, které mohou být zveřej-
ňovány v tisku a na webových stránkách ob-
ce, sboru. Každý účastník na těchto akcích
dává souhlas k možnému jeho zveřejnění v
těchto médiích.

- Příští schůze zastupitelstva: 30. 7. 2018 od
19 hod. v KD
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Dětský den
V sobotu 23. června se uskutečnil na místním hřiš-
ti Dětský den, který pořádal SDH Pokojov.
Zábavné odpoledne plné soutěží navštívilo 23 dětí,
které plnily řadu úkolů a her. Po skončení soutěží
následoval běh s překonáváním překážek. Celé od-
poledne děti skotačily na skákacím hradě a volné
chvíle si zpříjemňovaly cukrovou vatou, točenou
limonádou a letošní novinkou - kopečkovou zmrz-
linou. Závěrem se děti ještě posilnily opečeným
párkem. Všichni účastníci byli odměněni nejen
sladkostmi, ale i pěknými věcnými cenami.

Mgr. M. Chlubnová

INZERCE:_SVRATKA.QXD 19.7.2018 20:35 Stránka 11


