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Souhrn usnesení ze schůze obecního zastupitelstva obce Pokojov dne 27.2. 2014 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 

 pozvání žadatelů na odstranění překážky na parcele č. 498/2 na lesním pozemku ve 

vlastnictví p. N.T.  

 žádost na prodej p. 413/14, 413/15, 413/10 v k.ú. Pokojov 

Zastupitelstvo ustanovuje: 

 paní Březkovou - starostku  k dodání záznamu o hospodaření lesa MÚ odbor ŽP - 

Žďár nad Sázavou 

 paní Březkovou - starostku  k podepsání smlouvy s firmou ZDAR na obslužnou 

dopravu 

 paní Březkovou - starostku na dodání nabídky na opravu/ odstranění části rampy u 

obchodu v KD Pokojov. 

 
Zastupitelstvo obce Pokojov projednalo a schvaluje: 

 

 program zasedání zastupitelstva 

 ověřovatele Miluši Švomovou, Mgr. Markétu Chlubnovou 

 příspěvek ve výši 5.000 Kč pro Nemocnice Nové Město na Moravě na zakoupení 

laparoskopickou věž na operační sál 

 usnesení č.2/ 2014 - obecně závaznou vyhlášku č.1/2014 o stanovení systému 

 shromažďování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území 

 obce Pokojov. Tato vyhláška bude podepsána starostkou a místostarostou a vyvěšena na 

 úřední desce. 

 usnesení č.3/ 2014 - obecně závazná vyhláška č.2/2014 o místním poplatku za provoz 

 systému shromažďování sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 

 komunálních odpadů. Tato vyhláška bude podepsána starostkou a místostarostou a 

 vyvěšena na úřední desce 

 pořízení projektu na opravu zdi před rodinnými domy u čekárny do 30.000 Kč od 

 pana Pohanky (Nové Veselí). Realizace projektu na zeď do 1 měsíce. 

 byla provedena inventura majetku k 31. 12. 2013 – nebyly zjištěny žádné 

 inventarizační rozdíly 

 schválení vnitřní směrnice č.1/2014 – Směrnice o schvalování účetních závěrek obce 

 schválení vnitřní směrnice č.2/2014 – Směrnice k aplikaci reálné hodnoty u majetku 

 záměr č. 1/2014 – pronájem obecního pozemku záměr na pronájem části parcel 42/1, 

 768/2, 41/1 ostatní plocha 

 záměr č. 2/2014  - pronájem obecního pozemku ostatní plochy 755/2 v k. ú. Pokojov. 

 
Určení zapisovatele: Martina Novotná             

               

Určení ověřovatelů zápisu:  

Miluše Švomová                              

Mgr. Markéta Chlubnová     

                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                           Dana Březková - starostka obce Pokojov 

 
Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně 

osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
 


