Zápis ze schůze obecního z(!stupitelstva
Obce Pivkovice č. 1/2011 konané dne 15. 03. 2011
Přítomni: Václav Lískovec, František Turek, Milan Maroušek, Vladimír Zíka, Ing. Marie Vondrovská,
Hana Šachlová, Jindřich Pavlíček
Přítomno 7 členů zastupitelstva z celkového počtu 7, zastupitelstvo je usnášení schopné

Program:

1.) Zaháj ení
2.) Schválení programu
3.) Žádost o příspěvek na vytvoření pracovních míst
4.) Schválení prodloužení splatnosti úvěru od ČS
5.) Schválení dohody o finančním příspěvku obce na NEl výdaje ZŠ Bavorov
6.) Rozpočet SMOOS na rok 2011
7.) Rozpočet DSO Blanicko-Otavského regionu na rok 2011
8.) Diskuze

Ad 1 / Schůzi zahájil starosta Václav Lískovec. Přivítal přítomné a seznámil je s programem.
Ad 2 / Program schůze byl schválen všemi přítomnými členy.
Hlasování: 7 x pro, O x proti, O x se zdrželo
Ad 3/ Obecní zastupitelstvo schvaluje a pověřuje starostu obce podání žádosti na Úřadu práce ve
Strakonicích na vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací v počtu 2
pracovníků
Hlasování: 7 x pro, O x proti, O x se zdrželo
Ad 4 / Zastupitelstvo obce schvaluje prodloužení střednědobého investičního úvěru na akci "Za
lepší Pivkovice 2009" uzavřeného dne 27.5.2009 ve výši 2.55ltis.Kč o dva roky, tj. z konečného
data splatnosti k 20.5.2011 na 20. 5.2013. Úvěr bude nadále splácen pravidelnými měsíčními
splátkami ve výši 11.820,-Kč počínaje 20. 5. 2011 a bude zajištěn budoucími rozpočtovými příjmy
obce a blanko směnkou vystavenou obcí Pivkovice.
Hlasování: 7 x pro, O x proti, O x se zdrželo
Ad 5 / Obecní zastupitelstvo schvaluje dohodu o finančním příspěvku obce Pivkovice na
neinvestiční výdajeZákladní školy Bavorov dle skutečných nákladů za období září - prosinec 2010
v celkové částce 16.812,- Kč
Hlasování: 7 x pro, O x proti, O x se zdrželo
Ad 6 / Obecní zastupitelstvo bere na vědomí rozpočet Svazku měst a obcí okresu Strakonice na rok
2011
Ad 7 / Obecní zastupitelstvo bere na vědomí rozpočet DSO Blanicko-Otavského
2011

regionu na rok

Ad 8 / Starosta obce seznámil zastupitele obce, že v období roků 2009-2010 byla obci Pivkovice
v rámci projektu Veřejně prospěšné práce podpořena 2 pracovní místa celkovou částkou ve výši
127.354,- Kč. Z tohoto příspěvku bylo 85% z Evropského sociálního fondu a 15% z rozpočtu České
republiky.
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Ověřovatelé zápisu: František Turek:

Vladimír Zíka: /
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