45. zasedání zastupitelstva obce Ř Í M O V konané dne
16. června 2010 v 18,00 hod.
v zasedacím sále obecního úřadu v Římově
Přítomni:
Ing. František Babka, 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:
Ověřovatelé zápisu: Václav Hlach, MUDr. Lubomír Zdařil
Hosté: Lucie Součková, Jiří Beránek - ČEVAK a.s. (VaK)
Program:
1. Kontrola zápisu a usnesení z předcházejícího zasedání
- informace k probíhající akci Výměna oken a oprava fasády ZŠ
- informace k ukončení akce Oprava komunikace na Padělky
2. Stanovení počtu členů ZO pro volby do zastupitelstev obcí 2010
3. Nevyhovění žádosti obce o finanční podporu projektu Dětské hřiště
- Výběr zhotovitele opravy povrchů komunikace Školní ulice
4. Rozbor nákladů speciální techniky. Římov - stočné
5. Pronájmy, prodeje a koupě pozemků, věcná břemena k pozemkům
6. Různé

USNESENÍ
z 45. zasedání zastupitelstva obce Římov konaného ve středu dne 16.6.2010
v zasedacím sále obecního úřadu Římov
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
- probíhající práce akce „Výměna oken a oprava fasády ZŠ Římov“ a uzavření smlouvy –
překlenovací úvěr s Českou spořitelnou, a.s., Oblastní pobočkou České Budějovice a to do
výše dotace 1.330 tis Kč. Tato částka byla již zhotoviteli díla proplacena
- ukončení akce drobné opravy, výspravy komunikací a oprava komunikace na Padělky
- provedené šetření v ulici Panská ohledně problémů s odtokem dešťové vody
- poděkování starosty obce volební okrskové komisi a zapisovatelce za hladký průběh voleb
do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Rovněž vyzdvihl a poděkoval za účast voličům
v těchto volbách. Tato činila 73,17 %
- informace k volbám do zastupitelstev obcí 2010. Volby se pravděpodobně uskuteční 15. –
16. října 2010.
- informace o rozhodnutí Správní rady nadace ČEZ, které se týká projektu „Oranžové hřiště –
Dětské hřiště v Římově“. Této žádosti nebylo vyhověno z důvodů upřednostnění jiných
projektů.

- předloženou Výroční technickou zprávu o provozu vodohospodářského majetku Římov za
rok 2009 a předložený Rozbor nákladů speciální techniky: Římov – stočné.
Pracovníky ČEVAKu a.s. budou ztráty prověřeny a v této věci bude dále jednáno.
- podanou žádost prostřednictvím Advokátní kanceláře JUDr. Zd. Koupal –
Mgr.J.Frejlachová, Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, prac. v Č.B. o
převod vlastnictví k pozemkové parcele 1356/10 k.ú. a obec Římov
- oznámení o zahájení správního řízení – trvalé odnětí pozemků z lesního půdního fondu ppč.
1628/3 a 2173/2d2 k.ú. D.Stropnice, obec Římov
- učinění nové nabídky (odsouhlaseno v předcházejícím zasedání ZO) žadatelům o odprodej
částí pozemků pč. 596/1 a části 598/2, ostatní plocha, k.ú. Dolní Stropnice, obec Římov.
Záměr byl znovu zveřejněn.
- uzavření nájemní smlouvy s p. M. Čásenskou na pronájem nebytových prostor kadeřnictví
v Římově, za účelem poskytování kadeřnických služeb
- informace k vymáhání pohledávek obce proti povinným osobám – dlužníkům obce
- Valnou hromadou SMO regionu Pomalší odsouhlasení společného odeslání sbírky
členských obcí některému postiženému regionu – svazku letošními povodněmi.
- získané finanční prostředky SMO Pomalším na zhotovení infotabulí pro členské obce
svazku celkem 32 tabulí. V katastru obce budou rozmístěny 3 ks a to v osadách Kladiny,
D. Stropnice, Branišovice. Cena jedné infotabule činí cca 27 tis.Kč, povinný příspěvek obce
cca do 9 tis. Kč.
- přijetí nového zaměstnance R.Sýkory pro úklid obce, prostřednictvím Pracovního úřadu
v Č. B. na dobu určitou

Zastupitelstvo obce souhlasí:
- s ponecháním počtu členů zastupitelstva obce Římov pro další volební období v současném
stavu tj. 11 členů ZO
- se zhotovitelem díla Oprava ulice Školní – Římov – vyrovnání a zhotovení živičných
povrchů s firmou: Dopravní firma HP Bohemia s.r.o., Poříčská 282, Boršov
- s ohledem na současný nedostatek finančních prostředků obce s odkladem proplacení
chybějících nákladů, (Rozbor nákladů speciální techniky: Římov – stočné), které byly
překročeny o 133 tis. Kč. Případně se zahrnutím do celkových nákladů výsledné kalkulace
- s odprodejem části pozemku pč. 1935/2 cca 90 m2, k.ú. D. Stropnice, obec Římov a
uveřejněním veřejné nabídky tohoto odprodeje.
- s pronájmem nebytových prostor – kadeřnictví v čp. 23, za účelem provozování
kadeřnických služeb.
- s uzavřením Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemky v majetku
Povodí Vltavy, st.p., Holečkova 8, Praha, ve věci akce Římov – vodovod Dolní Stropnice
- s uzavřením smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu pro E.ON
Distribuce , a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 Č. Budějovice. Kabel NN – Dolní Stropnice

čp. 41.Pozemek pč. PK 2150, PK 2168 díl 2, k.ú. Dolní Stropnice, obec Římov
- s vyhověním žádosti p. M. Z. o finanční příspěvek na fasádu domu čp. 20 v Římově
- s přispěním finanční částky 10 tis. Kč do společné sbírky organizované SMO regionem
Pomalší na pomoc postiženým regionům na Moravě letošními povodněmi
Příští zasedání 14.7. 2010
Zapsal: Mgr. Krychová M., Koupal V.
Ověřovatelé: Václav Hlach, MUDr. Lubomír Zdařil

