
Souhrn usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva obce Pokojov 

konaného 9. 12. 2022 od 18:00 

 

Zastupitelstvo obce Pokojov: 

• schvaluje ověřovatele zápisu Lukáše Chobotského a Miluši Švomovou a zapisovatele 

Bc. Markéta Novotná 

• schvaluje program zasedání 

• schvaluje Rozpočet obce Pokojov na rok 2022 

• schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu obce Pokojov na rok 2024–2025 

• schvaluje vyřazení z evidence majetku obce: houpadlo pružinové 1 ks, minikolotoč 1 

ks, houpačka kládová 1 ks, dětský domeček 1 ks, židle čalouněná 3 ks, skluzavka malá 

1 ks, skluzavka velká 1 ks, čerpadlo 1 ks, malované mapy 1 ks, odpadkový koš 1 ks, 

krumpáč 1 ks, lopata 1 ks, kolečko 1 ks, tematická mapa Osobnosti česka 1 ks, myš 

k PC 1 ks, kasa 1 ks, dětská houpačka 2 ks, sada klíčů 8 díl. a 10 díl., sada 

šroubováků, zahradnické nůžky 1 ks 

• schvaluje veřejnoprávní smlouvu mezi Městem Žďár nad Sázavou zastoupené 

starostou města Ing. Martinem Mrkosem a obcí Pokojov zastoupené starostou Ing. 

Pavlem Svobodou. Na základě této smlouvy bude Městský úřad Žďár nad Sázavou, 

odbor majetkoprávní, místně příslušným správním orgánem v řízeních pro správní 

obvod obce Pokojov viz příloha 

• schvaluje Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo ze dne 2. 1. 2015 mezi AVE CZ odpadové 

hospodářství s.r.o. a obcí Pokojov o výši poplatku za ukládání odpadu s účinností od 

1. 1. 2023 viz příloha 

• schvaluje Dodatek č. 3 ke smlouvě o odstranění odpadu č. 00599697/001/2018 mezi 

AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. a obcí Pokojov o výši poplatku za ukládání 

odpadu s účinností od 1. 1. 2023 viz příloha 

• schvaluje Dodatek č. 7 ke kupní smlouvě na zajištění odvozu separovaného odpadu 

mezi AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. a obcí Pokojov - cena vývozu za položku 

„Papír a Plasty“ viz příloha 

• schvaluje Dodatek č. 21 ke smlouvě ze dne 7.11.1994 uzavřené s Miloslav Odvárka 

ODAS o zajištění odvozu tuhého komunálního odpadu mezi AVE CZ odpadové 

hospodářství s.r.o. a obcí Pokojov – sběr, výsyp a odvoz směsného komunálního 

odpadu – cena je stanovena paušálního částkou viz příloha 

•  schvaluje VÝPOČET (KAKULACE) CEN PRO VODNÉ A STOČNÉ PRO 

KALENDÁŘNÍ ROK 2023. Cena odpadní vody do kanalizace Pokojov pro odběratele 

v obci Pokojov pro rok 2023 - 10 Kč za 1 m3 viz příloha 

 



 

 

Zapisovatel: Bc. Markéta Novotná 

 

Ověřovatelé:  Lukáš Chobotský 15. 12. 2022   

 

 

Miluše Švomová 15. 12. 2022  

 

 

Starosta: Ing. Pavel Svoboda 15. 12. 2022 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


