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ŘÍMOV

USNESENÍ
z 16. zasedání zastupitelstva obce Římov (16. ledna 2008)
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
o informaci z projednávání Konceptu ÚP Římov Magistrátem města Č. B. odborem ÚP,
o výběr firem na opravu povrchů komunikací,
o upozornění k vypořádání se státní rozpočtem akce: Vodovodní řad v ulicích Školní a K Loučení v obci Římov,
o informace k akci „Optimalizace nákladů na vytápění ZŠ a MŠ Římov“,
o pohledávky za rozpočtové příjmy,
o zprávu předsedy finančního výboru o hospodaření obce za rok 2007,
o ukončení činnosti nájemcem Obecního hostince v Dolní Stropnici,
o ponechání výši pronájmu dalšímu nájemci Obecního hostince v D. Stropnici,
o neplnění povinností vyplývající ze smlouvy nájemce hostince Pod Ořechem a navrhuje
v této záležitosti vyvolat jednání,
o vydání platebního rozkazu proti bývalému nájemci p. J. R. hostince Pod Ořechem,
o informace o pohledávkách k bývalému nájemci hostince U Zámecké věže p. R. K. včetně
oznámení VAK JČ a.s.
Zastupitelstvo obce souhlasí:
o s podáním žádosti o finanční grant na akci „Optimalizace nákladů na vytápění ZŠ a MŠ
Římov“ a uskutečnění této akce v případě uznání dotace v plné možné výši, tj. 90 %
nákladů. Odhadovaná výše nákladů cca 6,5 mil Kč,
o se závěrečným inventárním zápisem majetku obce k 31.12.2007,
o s hospodařením obce za rok 2007 ve výši příjmů 11. 313 mil. Kč, ve vydáních 10. 594 mil. Kč,
o s uveřejněním hospodaření obce za rok 2007 v Informačních listech obce,
o s ukončením činnosti nájemce Obecního hostince v Dolní Stropnici a podepsání uznání
pohledávky,
o s vyvoláním jednání s p. Š. K. ve věci provozu v hostinci Pod Ořechem,
o s uzavřením smlouvy na pronájem nebytových prostor za účelem provozování hostinské
činnosti s p. L. T. a to za předpokladu předložení živnostenského listu,
o s podáním žaloby na bývalého nájemce hostince U Zámecké věže p. R. K. pro dluh na
nájemném s příslušenstvím,
o s projednáním dalšího postupu ve věci oznámení pohledávky VAK JČ a.s. ve věci fakturace
za vodné a stočné z bývalého hostince U Zámecké věže,
o s nabídkou p. H. L.na těžbu dřeva v obecních lesích,
o se zahájením prací na studiích kanalizace Branišovice a vodovodu Dolní Stropnice.

USNESENÍ
ze 17. zasedání zastupitelstva obce Římov (20. února 2008)
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
o předanou výpověď z nebytových prostor nájemci hostince Pod Ořechem,
o vydání Platebního rozkazu na bývalého nájemce hostince U Zámecké věže,
o informaci o chybějících úhradách nájemce hostince v D. Stropnici ,
o informaci o prováděné těžbě dřeva v obecních lesích,
o zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Římov za rok 2007 a závěrečný účet obce
Římov za rok 2007,
o zprávu o výsledku přezkoumání Svazku měst a obcí regionu Pomalší za rok 2007 a závěrečný účet SMO regionu Pomalší za rok 2007. ZO vyjadřuje poděkování rozpočtářce obce
p. L. P. za bezchybné audity,
o podání žádosti o finanční grant na akci „Optimalizace nákladů na vytápění ZŠ a MŠ Římov,
o zahájení a následné pozastavení žádosti a smlouvy s G-PROJECT s.r.o. Č. B. – vypracování
žádosti o finanční grant na opravu komunikací v Římově,
o žádost p. M. V. na odprodej části pozemku. Žádost bude evidována do doby ujasnění všech
okolních vlastnických vztahů ,

Vyrozumění oprávněného o konkurzu na majetek povinného – Forest Company s.r.o.,
prodloužení smlouvy s p. M. P. na správce tábořiště v Hamru,
vyrozumění Policie (Boršov)- odložení věci zcizení měděných okapů,
provedenou kontrolu vedení obecní kroniky a vyjadřuje poděkování kronikářce p. M.B.,
nabídku spolupráce k odchytu toulavých zvířat. ZO doporučuje tuto projednat v širších
souvislostech ve Svazku měst a obcí regionu Pomalší,
o výkaz EKO-KOM, a.s. odměny za separaci odpadu,
o Informace KZS Jčk k požárním řádům obcí a ke kontrolám provozuschopnosti požárně
bezpečnostních zařízení – požárních hydrantů,
o zakoupení valníku za traktor.
Zastupitelstvo obce souhlasí:
o se zhotovitelem rekonstrukce a opravy komunikací v ulicích Školní, K Loučení a části
Průběžné s firmou Swietelsky stavební s.r.o., oblast Č. B.,
o s prodejem 700 ks prioritních akcií České Spořitelny a.s. (ISIN CZ0008023736) za cenu
475,-/1 ks, celkem 332.500,- Kč a pověřuje starostu obce realizací transakce,
o s rozdělením částky 683,- Kč hospodářského zisku ZŠ a MŠ Římov za rok 2007. 540,- Kč do
fondu odměn a 143,- Kč do fondu rezerv,
o s podáním žádosti o finanční grant na rekonstrukci sochy sv. Jana Nepomuckého na nám.
J. Gurreho v Římově,
o s odprodejem 2 ks kontejnerů pro p. J. H.,
o s uzavřením nájemní smlouvy nebytových prostor za účelem podnikání v hostinské činnosti
s p. H. Č. a to za stejných podmínek jako předcházejících nájemců,
o s prodloužením nájemní smlouvy za účelem provozu občerstvení na tábořišti Hamr pro p. L. S.,
o s umístěním pouťových atrakcí pří poutích v Římově,
o se zhotovením nového bezbariérového přístupu k Poště,
o se zahájením jednání s městem Velešín - zřizovatelem ZŠ ve Velešíně, k uzavření dohody
zřízení „Školského obvodu“ pro obec Římov,
o s umístěním nádob na třídění odpadu ve sběrovém dvoře – velkoobjemový plast, sklo,
papír,
o s předloženým návrhem Zřizovací listiny Sdružení dobrovolných hasičů Římov.
o
o
o
o
o

ROZHOVORY SE STAROSTOU
V červenci 2004 jsem se stala kronikářkou obce Římov, za dlouholetého kronikáře p. R. Šťastného.
Jmenuji se Marie Bártů, roz. Kůzlová. Narodila jsem se v Římově, kde jsem navštěvovala Základní
školu do 5. třídy, do 8. třídy ZŠ Velešín. SVVŠ s maturitou jsem absolvovala v Českých Budějovicích. Do zaměstnání v Jihočeských strojírnách Velešín jsem nastoupila v r. 1961. Při zaměstnání
jsem vystudovala SEŠ s maturitou v Č. Budějovicích. V Jihostroji Velešín jsem pracovala 42 let až
do odchodu do důchodu.
Jsem jako členka a předsedkyně finanční komise (výboru) při obecním úřadu zapojena od r. 1990
až do současnosti. Z funkce kronikářky vyplývá členství v komisi školské, kulturní a sportu.
Aby mi nebyla dlouhá chvíle v důchodu, přihlásila jsem se na Univerzitu třetího věku. V létech
2004/2007 jsem studovala na Zdravotně sociální fakultě při Jihočeské universitě v oboru „Člověk
ve zdraví, nemoci a tísni“. Tříleté studium jsem úspěšně zakončila promocí v červnu 2007.
Naše Informační listy obce Římov zaznamenávají u lidí v obci velkou oblibu. V případě, že některý
občan neobdrží tento dvouměsíčník, ptá se, co se děje. V současné době do Informačních listů
nepřispívají nebo málo, spolky organizované v Římově. Pro větší informovanost občanů bude
vycházet sloupek nazvaný „ROZHOVORY SE STAROSTOU“. Budu se vyptávat starosty obce p.
Vladimíra Koupala na to, co se děje v současnosti a nebo bude dít v nejbližší budoucnosti v naší
obci Římov. Jako kronikářka obce tak získám řadu poznatků a hodnocení, které ráda využiji pro
záznamy do kroniky. Věřím, že Rozhovory i vám čtenářům osvětlí řadu skutečností, které se někdy
dozvídáte nepřesné a mnohdy zkreslené.
A nyní položím první otázku:
Pane starosto, máte za sebou první rok dalšího volebního období. Jak byste tento hodnotil? Co se
vám a vedení obce podařilo, nebo nepodařilo? Z čeho máte radost, co Vás mrzí?
Nejprve bych chtěl poděkovat za Váš záměr přiblížit více našim spoluobčanům touto cestou dění
v naší obci, možná i určité dovysvětlení té či oné práce.
Nejenom já, ale kterýkoliv starosta, nebo zastupitel má vždy radost z toho, když se podaří nad
rozpočet obce získat finanční dotaci ať už investiční, nebo neinvestiční. V r. 2007 se díky dotacím
1,8 mil. Kč. podařilo z rekonstruovat část vodovodního řadu a to v ulicích Školní, K Loučení, část
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náměstí a Průběžné. I když takováto akce není na očích spoluobčanů mám radost z toho, že došlo
ke zkvalitnění odebírané vody a zvláště se předešlo častým poruchám. Být bez vody o tom jsme se
přesvědčili jednu lednovou neděli, když došlo k poruchám vodovodu. Opět se podařilo opravit část
komunikací a cest. Tyto opravy jsou nekonečné. Každý z nás by si určitě přál, aby ta či ona ulice,
nebo cesta vedoucí k domovu byla v dobrém stavu, aby byly zpevněné, asfaltové. Po dlouhých
létech volání a čekání se dočkali občané Branišovic části rekonstrukce tzv. Okolnice. V Želivech je
snad jedna z posledních prašných cest. I zde bych velmi rád viděl asfaltový povrch. To ale nemohu
slíbit ani tento rok. Radost mám i z toho, že dochází stále k lepšímu estetickému vzhledu obcí, ať už
jsou to nové autobusové zastávky, nebo nové plůtky ve středu obce, opravené muzeum Roubenka či
úprava odpočívadel vyhlídkových míst v Kladinách. Tyto vznikly především zásluhou samotných
spoluobčanů z Kladin. Toho si velmi vážím. Určitě bych mohl vyjmenovat i řadu jiných příkladů
spolupomoci občanů, proto se omlouvám, že dál již nejmenuji.
Co se nepodařilo, co mě mrzí? Již několik let vyhledáváme možnost finančního grantu na opravu
střech zvláště ZŠ. Přes průtahy se nepodařilo dokončit úpravu Školní ulice, její kabelizaci. Mrzí
mne jakoby stále se zhoršující mezilidské vztahy. Neúčast spoluobčanů na dění v obci. Jednání
některých jedinců proti zvelebování svého okolí, úmyslné ničení majetku nás všech, krádeže apod.
Zarážející je, že si řada občanů vůbec neuvědomuje výjimečnost Římova jako poutního místa
s unikátními nejenom církevními kulturními památkami se svoji krásnou přírodní scenérií. Je
povinností nás všech tento poklad chránit a nekonečně zvelebovat. Za to bych chtěl touto cestou
poděkovat všem, kteří přispívají i ve svém okolí ke vzhledu naší obce a osad. Také mám radost i
z toho, když někdo dobře reprezentuje naši obec např. mládež v oddílech kopané.
Nyní jenom v krátkosti. Co by mělo být stěžejní investiční akcí roku 2008?
Z Operačního programu ŽP se nabídla možnost dotací na úsporné energie. Vedení obce, zastupitelstvo včetně některých komisí, zvláště stavební, nelenilo ani ve dnech klidu kolem vánočních
svátků a podařilo se dát dohromady rychle všechny náležitosti potřebné k podání žádosti. Byla tak
v termínu podána žádost o finanční grant „Optimalizace nákladů na vytápění ZŠ a MŠ Římov“.
Jedná se o zateplení budov, výměnu oken apod. Celkové náklady 7,7 mil. Kč. Očekávaná dotace 6,6
mil Kč.
Před několika dny bylo provedeno přezkoumání hospodaření obce za rok 2007 tzv. audit. Byly
shledány nějaké pochybnosti?
Jsem rád, že pokládáte tuto otázku. Hospodaření obce je vlastně tím nejdůležitějším článkem
zdárného chodu obce. Výsledky auditu mají vliv na další dění, včetně přiznání dotací. I při sebemenší chybě, někdy i ne vlastním zaviněním je tato přezkumem brána jako porušení rozpočtových
pravidel. Letošní audit dopadl velmi dobře, rovněž audit SMO Pomalší. Oba jsou spolu se
závěrečným účtem zveřejněny. Zásluhu na zdárném vedení hospodaření obce má především
rozpočtářka – účetní obce Lenka Petrová. Vedením SMO Pomalší a zastupitelstvem obce jí bylo
tlumočeno poděkování.
Poslední dnešní otázka. Probíhá volba prezidenta ČR. Váš názor na přímou a tajnou volbu?
U volby vyšších zákonodárců včetně prezidenta se přikláním spíše pro tajné volby. Ti co volí byli již
voliči – občany pověřeni a dostali mandát k těmto záležitostem. Věřím, že zvolí vždy toho politika,
kterému nejvíce důvěřují. Je tím zamezeno, že není volena populární osoba pouze z nějakého
úzkého uměleckého či sportovního směru, nebo jenom populistická osoba. U volby starosty obce by
asi nevadila přímá volba zvláště v menších sídlech, kde se občané navzájem znají. Zajisté by si
z návrhů vybrali někoho prospěšného pro obec. Vidím však jednu velkou chybu a to v tom, že řada
starostů odstupuje, nebo ve stávajícím systému může být starosta odvolán. Přímou volbou by
musely být vypsány nové volby a to za nemalých finančních nákladů a to v druhé volbě určitě na
úkor obce. Proto je třeba mít důvěru sami k sobě, že v dané situaci volíme ty nejlepší. Povinností a
nutností však zůstává účastnit se voleb a volit. V opačném případě je zbytečné lamentovat a
nadávat třeba i u televize při přenosu volby presidenta. Z vlastní dlouholeté zkušenosti ve funkci
starosty vím, že mnohá jednání dohady o procedurách nemají konce. Musí se najít vždy nějaká
shoda, kompromis. Proto plně chápu dění při zmíněné volbě. Dle mého názoru by neměly být
procedury přenášeny v přímém přenosu. Dochází k rozladění obyvatelstva a ke zkreslení celé práce
poslanců a senátorů. Důležitý je výsledek práce zvláště ve prospěch státu a jeho obyvatel.
Děkuji za Váš čas a rozhovor. Mohu počítat pro příští vydání s dalším rozhovorem?
Ano a rovněž děkuji.

Marie Bártů
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SOUSEDSKÁ
Hned po vánočních svátcích si moje matka zlomila nohu. Neodolala a šla si totiž do schránky pro
lístek, ze kterého se vyklubala pozvánka na soutěž o „Římovský zelňák“. Někdy se prostě zábava
změní ve svůj opak. Ležela delší dobu na místě a nemohla se zvednout. Ale nakonec se dočkala
pomoci a proto již večer mohli lékaři její kotník úspěšně operovat a po několika dnech se mohla i
vrátit domů vybavena slušivými berlemi.
Jsem rád, že bydlíme právě v Římově. Jsem rád, že máme dobré sousedy, kteří v této situaci
naprosto nezištně pomáhají mé matce především odpoledne, kdy odjíždím do zaměstnání. A nejde
jen o to, že přiloží do kamen, anebo ohřejí oběd či uvaří kávu. Docela postačí i to, že přijdou na
návštěvu a proberou poslední události ve vsi.
Děkuji všem, včetně našich příbuzných z nedalekých Ločenic, kteří jakkoli pomohli a stále ještě
pomáhají. Děkuji.
Petr Mikoláš ze Římova (psáno pro http://www.rimovske-noviny.cz)

BOHOSLUŽBY
Neděle 16. března ve 13,00 hod., Křížová cesta – zpívané Římovské pašije
Svatý týden – velikonoce:
20.3.
21.3.
22.3.
23.3.
24.3.

Zelený čtvrtek
18,00 hod.
Velký pátek
18,00 hod.
Bílá sobota
18,00 hod.
Hod Boží velikonoční 8,30 hod.
Pondělí velikonoční 8,30 hod.

POUTĚ V ŘÍMOVĚ V ROCE 2008
Jarní Letní Podzimní -

ke cti Nalezení svatého kříže:
ke cti Navštívení Panny Marie:
ke cti Povýšení svatého Kříže:

neděle 4. května
neděle 6. července
neděle 14. září

MARIÁNSKÉ MODLENÍ
neděle Bílá:
2. neděle po letní pouti:
neděle po sv. Václavu:

30. března
20. července
5. října

MUZEUM ROUBENKA
Otevírací doba o svátcích velikonočních:
Pá - Po
22.3. - 24.3. 10,00-1200 hod.
od dubna
So, Ne
10,00-12,00 hod.

13,30-17,00 hod.
13,30-17,00 hod.

SBĚR NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ, sobota 29.3.2008
Seznam zastávek:

10,05 – 10,20 hod.
10,25 – 10,40 hod
12,45 – 13,00 hod.
13,35 – 13,45 hod.

ŘÍMOV - U Kaple
ŘÍMOV - nám. J.Gurreho
BRANIŠOVICE u zastávky
DOLNÍ STROPNICE - náves

Jaké druhy se sbírají: ledničky, televizory, počítačové monitory, zářivky, úsporné žárovky,
teploměry olověné, akumulátory z osobních automobilů, monočlánky, barvy, laky, mořidla, ředidla,
lepidla a jejich zbytky a obaly, kyseliny, rozpouštědla, vyjeté motorové oleje, fritovací oleje a tuky,
mastné hadry a ztvrdlé štětce.

SBĚR ŽELEZNÉHO ŠROTU, sobota 12.4.2008
Zabezpečují dobrovolní hasiči obce. Z důvodu zcizování šrotu nezvanými jedinci vystavte sběr až
v ranních hodinách.
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Velkoobjemový odpad lze ukládat ve sběrovém dvoře v Římově.
Provozní doba: pátek – sobota v odpoledních hodinách. Tyto jsou pohyblivé dle ročního období a
jsou zveřejňovány na vývěskách (březen - duben Pá, So 15-16 hod., květen - září Pá, So 16 - 17 hod.).
Odpad ve sběrovém dvoře je nutné třídit. Od letošního roku dodány nádoby na čisté sklo a papír.
Dále VAK na velkoobjemové igelitové obaly např. od stavebních dílců a pod, PET láhve. Na kovový
šrot nadále používejte určený kontejner. Prosíme, udržujte čistotu nejenom ve sběrovém
dvoře, ale v celém našem katastru. Sběrový dvůr je určen pouze občanům s trvalým pobytem
v Římově a majitelům nemovitostí v katastru obce. Dbejte, aby nebyl přivážen odpad ze širokého
okolí. Náklady na provoz sběrového dvora, svoz odpadů z domácností, sběr nebezpečných odpadů a
úklid divokých skládek dosahuje cca 750,- Kč na osobu (rekreační nemovitost). Z toho jako občané
zatím platíme stále 480,- Kč. Snažme se svoji ohleduplností, disciplinovaností a šetrností k životnímu prostředí tyto náklady ponižovat.
Dále prosím spoluobčany o provedení tzv. jarního úklidu zvláště kolem svých nemovitostí a přilehlých chodníků – komunikací. Případný svoz kop uličních smetků a posypového materiálu
zabezpečí OÚ.
Starosta obce

NABÍDKA
Obecní úřad v Římově nabízí všem zájemcům firmám i jednotlivcům zabývajícími se službami
možnost bezplatného uveřejnění svých nabídek na internetových stránkách obce. Týká se ubytovacích, hostinských, prodejních služeb, opraven, výrobní činnosti apod. V nabídce uvést kontakt,
případně provozní dobu, odkaz na vlastní stránky, vhodná i cenová relace apod.

HUMANITÁRNÍ SBÍRKA
Sbírka se uskuteční v měsíci dubnu vždy v úterý a ve čtvrtek v době od 16,00 do 18,00 hod.
v budově bývalé hasičárny, v místnosti spořitelny proti Roubence.
Bližší informace na letáčcích a u p. Grimmové, 607 932 294.

SPORT – kopaná
Zimní příprava mužstev FO probíhala podle předem daného tréninkového plánu.
Žáci trénují ve Velešíně v tělocvičně ZŠ. Soboty dopoledne mají výběhy do přírody. Jinak již sehráli
dva sálové turnaje v kopané. 5.1.2008 na Lokomotivě Č. Budějovice.
Výsledky: Římov – Loko ČB „A“ 1 : 0 Chovanec Š; Rudolfov 2 : 2 Šálek, Bláha; Slavia ČB 0 : 2; Loko
ČB „B“ 2 : 1 Zbořil 2; Hrdějovice 3 : 0 Žáček, Bláha,Froněk.
Pořadí 1. Loko ČB „A“,2. Sokol Římov, 3. Slavia ČB
10.2. turnaj v Horní Stropnici
Výsledky: Římov – Břilice 1 : 2; Chlum u Třeboně 7 : 0; H. Stropnice 2 : 1; T. Sviny 2 : 0; Č. Velenice
2 : 5. Střelci našich branek: Šálek 7, Bláha 3, Holý 2, Zbořil 1, Žáček 1. Celkově 5. místo.
Dorostenci sehráli turnaj také v hale v H. Stropnici.
Výsledky: Římov – Nové Hrady 2 : 3; Č. Velenice 1: 2; Břilice 3:2; Holubov 3 : 0; H.Stropnice 1 : 3.
Vítězem bylo domácí mužstvo, naši skončili na 4. místě.
Muži trénují velice poctivě 3x v týdnu venku plus neděle v tělocvičně ve Velešíně. Jarních 13 kol
v I. B třídě nám ukáže zdali to bude stačit na záchranu. Sehráli jsme již přípravné utkání na umělce
v Českém Krumlově. Římov – Velešín 1 : 1. Naší branku dal Jirka Šafránek, pro nás posila ze
Soběnova na hostování. Opět jsme viděli jak těžko dáváme góly. Uvidíme jak se nám bude dařit
v soutěži.
Program začátku soutěží.
Muži
So. 29. 3. 08
Dorost
Ne. 13. 4. 08
Starší žáci
So. 19. 4. 08
Mladší žáci So. 5. 4. 08

Římov – Čtyři Dvory
Římov – Ševětín
Římov – Borek
Římov – Čtyři Dvory
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16,30 hod.
14,00 hod.
10,30 hod.
9,00 hod.

Turisté pořádají a připravují zájezdy:
Pá. 7. 3. 08
So. 26. 4. 08
So. 21. 6. 08
So. 16.8. – So. 23. 8. 08

„Bad Füssing“ – večerní koupání
„Gemeindealpe 1626“ (Mariazell)
„Rakouské Dolomity“ (Leferer – Steinberge)
„Slovensko 2008“ (geografický střed Slovenska)

HOKEJBAL
Více na: http://www.rimovske-noviny.cz - sport

INZERCE
Hledám nezastíněný zemědělský pozemek vhodný na sluneční elektrárnu, výměra od 0,5
ha, sklon jih, jihozápad nebo rovina, na pozemku nebo v blízkosti trafostanice nebo vedení
22 kV, příjezdová cesta.
Kontakt:

Richard Kocina, AplhaEnergie s r.o., Na Planýrce 262,
373 82 Boršov nad Vltavou
T/F 387 250 971, GSM 603 553 481, alphaEnergie@seznam.cz

_________________

Vydává OÚ Římov, PSČ 373 24, tel. 387 987 236. Registrováno pod evidenčním číslem MK ČR E 10040.
Neprodejné. Redakce: J. Carda. Příspěvky jsou přijímány v jakékoliv formě (e-mail: evba@pf.jcu.cz).
Otištěné příspěvky nemusí vyjadřovat stanovisko redakce.

Uzávěrka příštího čísla 25. dubna 2008.
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