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Ze zastupitelstva obce

Souhrn usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce
Pokojov konaného 17. 5. 2019
Zastupitelstvo obce:
• schvaluje žádost o dotaci na obchod (dotační pro-
gram Podpora provozu prodejen na venkově) • schva-
luje žádost o dotaci na hasičskou zbrojnici • schvalu-
je prodloužení nájemní smlouvy na dětské hřiště •
schvaluje vypracování projektu dětského hřiště na
Kopaninách • schvaluje odložení projektu na kanali-
zaci • schvaluje vysázení 1 kusu kavkavzské jedle 
u kapličky • schvaluje Dodatek č. 2 – Dohodu o výši
pachtovného mezi podílnickými obcemi Lesního
družstva obcí a Lesním družstvem obcí se sídlem 
v Přibyslavi • bere na vědomí rozpočtové opatření č.3
• schvaluje smlouvu o postoupení pohledávky s p. M.
J. • schvaluje veřejnoprávní smlouvu na přestupky

Výsledky voleb do evropského parlamentu 2019
Ve dnech 24. a 25. května se konaly volby do evrop-
ského parlamentu. Celková volební účast v Pokojově
byla 26,56 % a hlasovalo se následovně: ANO 2011 (8
hlasů), KDÚ-ČL (6 hlasů), Česká pirátská strana (4
hlasy), Strana nezávislosti ČR (4 hlasy), Občanská de-

Hasičská okrsková soutěž
Dne 8.6.2019 se v naší vesničce uskutečnila okrsková
soutěž v požárních disciplínách. Pět družstev mužů
(Pokojov, Bohdalov I., Bohdalov II., Rudolec,
Chroustov) a 3 družstva žen (Pokojov, Bohdalov,
Rudolec) soutěžila v požárním útoku, štafetě, teorii 
a pořádkovém cvičení. Naše ženy se umístily na krás-
ném 3. místě. Naši muži se umístili na neuvěřitelném
1. místě a postoupili do okresní soutěže. Gratulujeme. 

Karolínko - miminko jsi ještě malé,
brzy budeš batole,
dřív než cvrček složí píseň,
poznáš život ve škole.
Buď jen zdravé, silné, šťastné,
svým rodičům k radosti,
dvířka nikdy nezavírej
před láskou a moudrostí.
Ti přeje zastupitelstvo obce Krásné

Vítáme novou občanku 
Krásného Karolínku S.

Krásenská 
šedesátka 
V Krásném 8. 6. 2019 
Začátek v 8.00 h
Občerstvení zajištěno
Srdečně Vás zveme 
a těšíme se na Vás

31.5.2019 od 15 h do 17 h bude přistaven 
u Jednoty kontejner nebezpečný odpad.

Občané Krásného, děkují místním ha-
sičům za skvěle připravené pálení ča-
rodějnic.

mokratická strana (3 hlasy), Česká str.sociálně demo-
krat. (2 hlasy), Koalice Svobodní, RČ (2 hlasy), ANO,
vytrollíme europarlament (1 hlas), NE-VOLIM.CZ (1
hlas), Vědci pro Českou republiku (1 hlas), Moravské
zemské hnutí (1 hlas), Moravané (1 hlas). 
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