Zápis ze schůze obecního zastupitelstva
Obce Pivkovice č. 2/2010 konané dne 16.3.2010
Přítomni: Václav Lískovec, František Turek, Milan Maroušek, Vladimír Zíka, Ing. Marie Vondrovská,
František Štefl
Přítomno 6 členů zastupitelstva z celkového počtu 7, zastupitelstvo je usnášení schopné

Program:

1.) Zahájení
2.) Schválení programu
3.) Schválení návrhu znaku a vlajky obce Pivkovice
4.) Schválení posunutí mimořádné splátky
5.) Diskuse

Ad 1/ Schůzi zahájil starosta Václav Lískovec. Přivítal přítomné a seznámil je s programem.

Ad 2 / Program schůze byl schválen všemi přítomnými členy.
Hlasování: 6 x pro, O x proti, O x se zdrželo

Ad 3 / Obecní zastupitelstvo schvaluje návrh znaku a vlajky obce Pivkovice a doručení Předsedovi
Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v této podobě:
návrh znaku: "Ve štítě děleném červeno-zeleně zlatým sníženým zúženým obloukovým břevnem
nahoře vyrůstající stříbrný korunovaný dvouocasý lev se zlatou zbrojí a jazykem držící zlatou
lipovou větev nahoře se dvěma listy s listeny s oplodím, dole pivní sud provázený po stranách
nahoře po jedné chmelové šištici, vše zlaté."
návrh vlajky: " List tvoří tři vodorovné pruhy, červený, žlutý a zelený, v poměru 9: 1:6. V červeném
pruhu vyrůstající bílý korunovaný dvouocasý lev se žlutou zbrojí ajazykem držící žlutou lipovou
větev nahoře se dvěma listy s listeny s oplodím. V zeleném pruhu pivní sud provázený po stranách u
dělící linky po jedné chmelové šištici, vše žluté. Poměr šířky k délce je 2:3."
Hlasování: 6 x pro, O x proti, O x se zdrželo

Ad 4 / Zastupitelstvo schvaluje posunutí mimořádné splátky z prostředků dotace ve výši 2,21mil.Kč u úvěru
číslo 0070625479 na předfmancování projektu "Za lepší Pivkovice 2009"z data 31.3.2010 na 20.5.201l.
Hlasování: 6 x pro, O x proti, O x se zdrželo

Ad 5 / Obecním zastupitelstvem nebyly k bodu č.6 vzneseny žádné dotazy a připomínky
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