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Ze zastupitelstva obce
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 n.Sáz.
- 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:
- 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 vyhláškou
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 závaznou vyhláškou
č.1/2014 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 směrnici č.1/2014 – Směrnice
o schválování účetních závěrek obce
- schválení vnitřní směrnici č.2/2014 – Směrnice k
aplikaci reálné hodnoty u majektu
- 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.

Životní jubileum – duben 2014
paní Marie Nečasová 95 let
BLAHOPŘEJEME

Kulturní akce
Masopustní průvod

V sobotu 1. března se v naší obci konal již tradiční masopustní průvod. Do průvodu zavítali mexičani, mouchy, jeptišky, kominík, jamajský bob, zubní pasty, vánoční stromek s dárkem a další maškary. Své převleky v průvodu předvedlo 24 dospělých. Po cestě se
hrálo i tancovalo. Masopustní průvod byl zakončen
veselicí v místním KD. Poděkování patří všem, kteří
vpustili rozpustilé masky dále a průvod pohostili.

Dětský karneval

V neděli 16. března se v Kulturním domě konal Dětský
karneval pořádaný zastupiteli obce Pokojov. Celkem
21 dětí v kostýmech zvířátek, robotů, princezen, mušketýra, karkulky, víly, kovboje, závodníka, ohnivce čekalo spoustu soutěží, kde každý výkon byl odměněn
sladkostí. Po promenádě masek následovalo společné
focení dětí. Ze soutěží nechyběla hra židličkovaná, tanec s balónky, balonkový prásk a pro děti zvlášť oblíbená hra mumie. Samozřejmě se vyhodnotila i soutěž
O nejlepší masku, kdy v každé kategorii Nejmenší,
Školkáčci, Školáci byly vyhodnoceny tři nejlepší masky, přestože všechny masky byly moc hezké. Na závěr
karnevalu byla vyhlášena tombola, ve které vyhrál
opravdu každý. Celou akci si děti opravdu užily.

ČLÁNEK

Tesklivá píseň špitální
Pět krajských nemocnic hospodařilo v loňském
roce se ztrátou převyšující 100milionů.
Politickým rozhodnutím byl od 1.1.2014 zrušen
hospitalizační poplatek za hotelové služby v nemocnicích, čímž nově vznikne další propad příjmu našich nemocnic zhruba 58 milionů korun.
Nemocnice mají dlouhodobě několik set milionů
závazky po lhůtě splatnosti. Např. v únoru2014
proplácí nemocnice v Třebíči faktury z dubna
2013. Skutečnost, že stárne některé technické
a přístrojové vybavení, do jehož obnovy se málo
investuje a další skryté hrozby již nebudu přidávat a rozebírat. Neveselo, truchlivo.
Disponibilní zůstatek na účtu Kraje Vysočina
z minulého roku ještě není ještě přesně vyčíslen,
ale pohybuje se řádově ve výši úctyhodných
400milionů, za což jsem na jednání zastupitelstva
poděkoval správci kasy Ing. Novotnému. Jenže
dle návrhu a přání vedení kraje, tedy automaticky
odsouhlaseno zastupitelstvem, se miliony rozkutálely všude možně, ale na záchranné lano pro naše nemocnice nezbyla ani nitka.
Zdravotnictví je pro mne prioritou a proto
jsem se pana hejtmana Běhounka zeptal :„Jak,
kdy a z čeho budeme sanovat ekonomicky kritický stav našich nemocnic. Odpověď : „Zatím mi
to jasné není.“ Rozpomněl jsem se na sebevědomý předvolebním program, který v kombinaci
s trvalou snahou o zrušení poplatků ve zdravotnictví uvedl ČSSD opět do vedení kraje:
„Garantuji zachování a rozvoj, všech krajských
nemocnic na Vysočině.Ve všech nemocnicích
chceme zachovat péči v současné podobě a dále
rozvíjet některá specializovaná centra“. Ti, kterým se příčilo slibovat nesplnitelné, ale jen to, na
co máme, ti co příspěvek na hotelové služby v nemocnici stále považují za normální, byli za svoji
zodpovědnost voliči v krajských volbách usazení
do opozičního kouta v Jihlavě. Tož patří nám to.
I když Kraj celkově hospodaří s přebytkem,
jsem trvale přesvědčen, že by se dalo rozumně
ušetřit na mnoha správných místech. Omezení
velkého počtu menších i milionových, ale jistě
zbytných výdajů by umožnilo pomoci naším nemocnicím. Minipříklad z posledního jednání zastupitelstva: Kraj financuje částkou 245tisíc zajištění činnosti metodického týmu pro přípravu metodik pro učitele a propozic soutěže pro využití
stavebnice Merkur. Schváleno usnesením
č.1740/32/2013/RK.
No není to absurdní? Hen a čo Vy si predstavujetě Kefalin pod takým slovom absurdný ?
Ať Vás život nebolí!

Naši reprezentanti
Nedávno jsem psal o úspěších našich mladých
vysočinských reprezentantů na jejich celostátní olympiádě. Dnes, kdy píši tyto řádky, máme
za sebou tři dny skutečné olympiády a tři skutečné medaile. Úžasné, jak naše malá zemička
dokáže uspět v konfrontaci s nejlepšími celého
světa. Poutavě o tom vypráví i naše Martina
Sáblíková, která se občas zastaví „na kus řeči“
k nám, na svoji základku. Popisuje těžko představitelnou předstartovní nervozitu a zodpovědnost. Tak držme palce a buďme hrdí na naše reprezentanty.
Evropskými reprezentanty v politice jsou
naši zástupci v Evropském parlamentu.
Vypršelo jejich funkční období, v květnu budou volby. V sobotu 15.2. bude regionální
sněm, který nominuje našeho kandidáta na celostátní kandidátku a ten bude usilovat o co
nejlepší umístění, aby mohl mít naději na zvolení. Za naši oblast (okres) jsme mohli nominovat 2 zástupce a hlasováním ze sněmu ve
Velké Losenici, který byl 10.2.,vyšli tito kandidáti: Miroslava Němcová, kandidátka, která
dlouho pracovala na komunální úrovni a čestně reprezentovala Českou republiku jako třetí
nejvyšší ústavní činitel a RNDr. Jan
Filipenský, CSc., který hovoří 5 cizími jazyky
a má zkušenosti z nejvyšší komunální politiky
a ze zahraničních misí v Německu,
Chorvatsku a také Konga, kde 5 let působil jako velvyslanec.
Myslím, že jsme vybrali zástupce, za které
by se Česká republika v EU rozhodně stydět
nemusela a zabojovali by za naše práva a suverénní postavení.
Oba kandidáti samozřejmě nikdy nebyli
členy jiné politické strany, než té, za kterou
kandidují.
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