Zápis ze schůze obecního zastupitelstva
Obce Pivkovice č. 1/2010 konané dne 24.2.2010
Přítomni: Václav Lískovec, František Turek, Milan Maroušek, Vladimír Zíka, Ing. Marie Vondrovská,
František Štefi
Přítomno 6 členů zastupitelstva z celkového počtu 7, zastupitelstvo je usnášení schopné

Program:

1.) Zahájení
2.) Schválení
3.) Schválení
4.) Schválení
5.) Schválení
6.) Diskuse

programu
smlouvy o dílo na vytvoření obecních symbolů obce Pivkovice
dohody o finančním příspěvku obce na NEl výdaje
Bavorov
vydání územního plánu Pivkovice

zš

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 a zároveň pověřuje starostu obce uzavřením smlouvy o dílo
s Mgr. Janem Tejkalem, Záblatská 23/25, 713 00 Ostrava - Heřmanice. Předmětem smlouvy bude vytvoření
obecních symbolů, neboli znaku a vlajky obce Pivkovice. Znak i vlajka obce budou vypracované v souladu
s heraldickými a vexilologickými zásadami a na základě historických podkladů
Hlasování: 6 x pro, O x proti, O x se zdrželo

Ad 4 / Obecní zastupitelstvo schvaluje dohodu o finančním příspěvku obce Pivkovice na neinvestiční výdaje
Základní školy Bavorov dle skutečných nákladů za období září - prosinec 2009 v celkové částce 10.820,- Kč
Hlasování: 6 x pro, O x proti, O x se zdrželo

Ad 5/ Zastupitelstvo obce Pivkovice bylo seznámeno s písemným vyhotovením "Opatřením obecné povahy"
zpracované dne 11.01.2010 s nímž se jednohlasně ztotožňuje a na základě uvedeného vydává dle platných
správních předpisů ČR - Územní plán Pivkovice. Původní podoba návrhu územního plánu byla upřesněna
požadavkem pro navrhovanou zástavbu a pro vodohospodářská a protierozní opatření stanoviskem
dotčeného orgánu - KÚ JČK odboru životního prostředí, zemědělství a lesnictví České Budějovice ze dne
4.1.2010 a doplněna byla o připomínky veřejnosti. Výsledky veřejného projednání návrhu územního plánu
byly vyhodnoceny viz. Zápis ze dne 16.11.2009 a předloženy zastupitelstvu obce k projednání. Vydání
územního plánu Pivkovice bylo schváleno bez výhrad
Hlasování: 6 x pro, O x proti, O x se zdrželo

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