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Informace pro občany

Ze zastupitelstva obce

Souhrn usnesení ze zasedání Zastupitelstva
obce Pokojov konaného 29. 8. 2018
Zastupitelstvo obce Pokojov:
- schvaluje prodat paní M. F.  pozemek p. č.

413/12 v k.ú. Pokojov (1 104 m2, stavební po-
zemek) ve výši 320 Kč/m2

- schvaluje zrušení Svazku obecních lesů
Přibyslav

- schvaluje Cenovou nabídku – stavební úpravy,
dodatek ke smlouvě o dílo

- schvaluje zařazení 2 ks dětských pružinových
houpadel do evidence majetku obce

- schvaluje žádost na pokácení 2 ks javorů na
p.č. 763/1, které jsou suché

- Komunální volby 2018 se budou konat v pátek
5. října (14:00–22:00 hod.) a v sobotu (8:00–
14:00 hod.). Místem konání volby je volební
místnost v Kulturním domě Pokojov 9.

- Zpozorňujeme občany, že omezení užívání pit-
né vody platí do 31. 10. 2018. Vodu z vodovo-
du pro veřejnou potřebu je možné užívat pou-
ze pro: osobní potřebu k pitným a hygienic-
kým účelů, zajištění vody pro hospodářská zví-
řata.

- Pouť v Pokojově se uskuteční v neděli 23. zá-
ří 2018.

- Příští schůze zastupitelstva: 2. 10. 2018 od 19
hod. v KD
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Jaké bylo volební období 2014–2018? V říjnu 2014
bylo zvoleno sedmičlenné zastupitelstvo obce, nic-
méně dva zastupitelé se po půl roce zřekli práce v za-
stupitelstvu a zbývajících pět členů se pustilo do ne-
lehké práce. Co jsme v tomto období udělali pro o-
bec a co se nám udělat nepodařilo, to můžete posou-
dit sami. Řada objektů v obci bylo potřeba opravit,
byla tedy provedena oprava opěrné zdi včetně zhoto-
vení nového oplocení a asfaltového povrchu komu-
nikace nade zdí, opravila se kanalizace v okolí rybní-
ku, vyměnily se nevyhovující lávky nad potokem za

Ohlédnutí za volebním obdobím

Hasičská soutěž 
V sobotu 1. září se v Bohdalově uskutečnil 16. roč-
ník soutěže Bohdalovský pohár. Jednalo se o soutěž
mužů a žen v požárním útoku podle pravidel "pro
klasiku". Soutěže se zúčastnilo 8 družstev mužů a 7
družstev žen. Do soutěže se letos poprvé zapojilo i
družstvo žen z Pokojova, které vybojovalo pěkné 5.
místo. Vítězi soutěže v obou kategoriích se stal
SDH Daňkovice.

kovové, v kulturním domě proběhla kompletní rekonstruk-
ce elektroinstalace včetně nové kuchyňky a výmalby inter-
iéru, vyměnily se okna v čekárně, uskutečnila se oprava
plotu okolo kapličky, upravila se plocha po demolici domu,
zprovoznil se nový obchod potravin. Jedním z hlavních ú-
kolů celého období bylo rozšíření lokality rodinných domů
nade vsí včetně vybudování inženýrských sítí. Dále byl po-
řízen pomník padlým vojínům v 1. sv. válce, vydána kniha
o historii obce, zpracován projekt na výstavbu nové hasič-
ské zbrojnice, vydán nový územní plán, získalo se více-
místné vozidlo pro činnost hasičského sboru, zavedlo se

třídění bioodpadů. Na většinu uskutečněných akcí by-
ly získány dotace z Fondu Vysočiny a Programu obno-
vy venkova Vysočiny.  Zastupitelé obce organizovali
řadu akcí jako např. Dětský karneval, Lampionový prů-
vod, Tříkrálovou sbírku, Akci Čistá Vysočina. 

Zastupitelstvo se vždy snažilo pracovat a rozhodo-
vat ku prospěchu obce a hájit zájmy jejich občanů.
Příštímu zastupitelstvu přejeme hodně trpělivosti při
komunikaci s občany, štěstí při získávání dotačních
programů a úspěšné plnění dalších úkolů.

Mgr. M. Chlubnová
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