41. zasedání zastupitelstva obce Ř Í M O V konané dne
10. února 2010 v 18,00 hod.
v zasedacím sále obecního úřadu v Římově
Přítomni:
Jan Carda, František Hamberger, Václav Hlach, Ing. Tomáš Hluštík, Vladimír
Koupal, Mgr. Marcela Krychová, Ing. Radek Mácha, Ing. Jan Panocha, Ing.
Miroslav Slinták, MUDr. Lubomír Zdařil.
Omluveni: Ing. František Babka
Ověřovatelé zápisu: Ing. Miroslav Slinták, MUDr. Lubomír Zdařil
Program:
1. Kontrola zápisu a usnesení z předcházejícího zasedání
- žádost o finanční grant na zhotovení dětského hřiště
2. Informace k výsledku kontroly přezkoumání hospodaření obce Římov za rok 2009
3. Projednání možností k záchraně a obnově kulturního dědictví Římov Návrh k podání
žádosti o finanční grant ke zhotovení propagačních materiálů
4. Informace k zabezpečení průjezdnosti místních komunikací a schůdnosti chodníků v tomto
období
5. Pronájmy, prodeje a koupě pozemků, věcná břemena k pozemkům
6. Různé

USNESENÍ
z 41. zasedání zastupitelstva obce Římov konaného ve středu dne 10.2.2010
v zasedacím sále obecního úřadu Římov
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
- odeslání žádosti o finanční grant na vybudování dětského hřiště
- Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2009, která se uskutečnila dne
8.2.2010 v OÚ Římov. Zjištěnou závadu, která nemá závažnost nedostatků, jedná se o
nezapsání pozemků, které vlastní obec Římov v k.ú. Sedlo u Komařic, doporučuje ZO
odstranit zapsáním do majetku a to do doby schválení závěrečného účtu obce Římov. Do
inventárního soupisu tyto následně zapsat do 28.2.2011. Zpráva o výsledku hospodaření
bude součástí závěrečného účtu, který bude řádně zveřejněn.
- nutnost kroků k záchraně a obnově kulturního dědictví, památek v obci Římov. Projednání
možností ustavení Sdružení právnických a fyzických osob za účelem záchrany kulturního
odkazu – poutního místa Římov. Sdružení by bylo právním subjektem.
- informace k zabezpečení průjezdnosti místních komunikací a schůdnosti chodníků v tomto
zimním období. Tyto náklady činí cca 115 tis.Kč včetně poměrné části
mzdových nákladů na odklizení sněhu. Náklady zatím nevybočují z dlouholetého průměru.
- předloženou žádost p. L. S-K. na znovu uzavření pronájmu tzv. kiosku na tábořišti Hamr.
Znovu přihlédnuto k žádosti p. L. T., rovněž za účelem poskytování prodejní a hostinské

činnosti. ZO doporučuje starostovi obce uzavření - prodloužení smlouvy na r. 2010
s dosavadní pronajímatelkou.
- informace k zaměření příjezdové komunikace do Dolní Vesce včetně vytýčení hranic.
Celkové náklady na vyměření činily 60 tis. Kč. S jednotlivými majiteli bude jednáno o
možnosti odkoupení, a to s ohledem na finanční možnosti obce.
- uskutečnění školení odborné přípravy velitelů a strojníků JSDHO kategorie V.
- informace z jednání jednatelů SMO regionu Pomalší ve věci zajištění pohotovostní
odchytové služby zatoulaných psů, zhotovení a umístění kotců a to společně pro obce
Pomalší

Zastupitelstvo obce souhlasí:
- s předloženým návrhem k podání žádosti o finanční grant ke zhotovení propagačních
materiálů – brožury „Římovská pašijová cesta“ v celkové finanční hodnotě cca 57 tis.Kč
z toho vlastní podíl 30% společně uhradí OÚ a FÚ Římov. O záštitu projektu bude
požádán Jihočeský kraj.
- s vyhověním předložené žádosti p. J. P. o směnu parcel části parcel č.1632 a č.1631
č.1628, (užíváno jako příjezdová cesta k rekreačním chatám v oblasti Klady ve vlastnictví
žadatele za pozemek pč. 2175/1 hráz rybníka o výměře cca 349 m2, vše k.ú. Dolní
Stropnice, obec Římov. Nabídka na směnu pozemku byla OÚ Římov zveřejněna. ZO dále
souhlasí se zaměřením částí užívané cesty.
- se vstupem v jednání (OÚ Římov + VaK Jč) se všemi majiteli pozemků pro souhlas k
uložení vodovodního řadu pro Hamr a Dolní Stropnici. Uvažovaná trasa od Školní ulice
směr Horačka k silnici, dále Hamr, kolem pily přes Malši. Dále obecní cestou do Dolní
Stropnice. S majiteli pozemků u silnice před Hamrem (naproti tábořišti) bude jednáno o
možnosti vykoupení pozemků v nejužším, nepřehledném místě silnice, za účelem zřízení
pěšiny - chodníku pro pěší, případně cyklo.

Příští zasedání 17.3.2010
Zapsal: Mgr. Krychová M., Koupal V.
Ověřovatelé: Ing Miroslav Slinták, MUDr. Lubomír Zdařil

