47. zasedání zastupitelstva obce Ř Í M O V konané dne
11. srpna 2010 v 18,00 hod.
v zasedacím sále obecního úřadu v Římově
Přítomni:
Ing. František Babka, Jan Carda, František Hamberger, Ing. Tomáš Hluštík, Vladimír
Koupal, Ing. Radek Mácha, MUDr. Lubomír Zdařil.
Omluveni: Václav Hlach, Mgr. Marcela Krychová, Ing. Miroslav Slinták,
Ing. Jan Panocha,
Ověřovatelé zápisu: Jan Carda, Ing. František Babka
Program:
1. Kontrola zápisu a usnesení z předcházejícího zasedání
2. Informace k probíhajícím akcím údržby a oprav majetku obce
3. Rozpočtová změna č.4
4. Zabezpečení voleb do zastupitelstva obce a Senátu Parlamentu ČR
5. Pronájmy, prodeje a koupě pozemků, věcná břemena k pozemkům
6. Různé
- přivítání, schválení programu, zapisovatele a ověřovatelů zápisu. Nebyl vznesen požadavek
na pořízení zvukového záznamu z jednání ZO.

USNESENÍ
z 47. zasedání zastupitelstva obce Římov konaného ve středu dne 11.8.2010
v zasedacím sále obecního úřadu Římov
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
-

zahájení opravy mostu do Dolní Stropnice
zahájení opravy komunikace v ulici Školní
dokončovací práce akce „Výměna oken a zhotovení fasády ZŠ Římov“
zahájení opravy hlavních rozvodů kotelny elektrického vytápění MŠ
informace k vyúčtování akce“Oprava komunikace na Padělky
zahájení prací do koce srpna –oprava šachet v chodníku kolem Restaurace Malše a
oprava hasičské zbrojnice v Dolní Stropnici
provedení nutných oprav cest zvláště v chatových osadách
na vědomí zabezpečení voleb do zastupitelstva obce a Senátu Parlamentu ČR v obci
Římov. Jeden volební okrsek – zasedací sál OÚ. Volební komise 7 členná,
zapisovatelka p. M.Bártů. Do konce srpna předají kandidující politické strany, hnutí,
sdružení nezávislých kandidátů starostovi obce návrhy zástupců a náhradníků do
volební okrskové komise.

-

-

pověření starosty v jeho nepřítomnosti: předsedu osadního výboru Branišovice
V.Hlacha a předsedu stavební komise Ing. M. Slintáka k převzetí vytýčené hranice
parcel (PK) pč.1870, k.ú. Branišovice, dne 20.8. a následné projednání zabezpečení
přístupu a vjezdu k sousední nemovitosti
průběžné výsledky krajské soutěže obcí „My třídit umíme 2010“, Kategorie Obce od
500 do 1999 obyvatel, Římov 51. místo ze 127 obcí
podané informace starosty obce k vymáhání pohledávek po p. Š. K.
oznámení termínu 11.11.2010 o zahájení přezkoumání hospodaření obce za rok 2010

Zastupitelstvo obce souhlasí:
-

s rozpočtovou změnu č.4 – finanční dotace na opravu cesty Na Padělky a finanční
dotace na vydání publikace „Římovská pašijová cesta“
s uzavřením Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému
břemenu pro E.ON ČR, s.r.o., F.A.Gerstnera 2151/6, České Budějovice 370 49 –
„Římov K 396/3 – hřiště – kabel NN, k pozemku pč. 396/3 k.ú. a obec Římov
s uzavřením Smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu pro E.ON ČR,
s.r.o., F.A.Gerstnera 2151/6, České Budějovice 370 49 – „Římov, K 347/2, pí.
Böhmová – kabel NN, k pozemku pč. 348/11 k.ú. a obec Římov
s uzavřením Smlouvy o zřízení věcných břemen pro Telefónica O2 Czech Republic,
a.s., Praha 4, Michle, Za Brumlovkou 266/2, PSČ 140 22. Označení11010-003940
Římov CB Na Hájcích, ÚPS
s uvolněním 10 tis Kč do sbírky SMO Pomalší pro postižený region Frýdlansko
s vyhověním žádosti p.T. P. a p. T. Š. o přidělení bytové jednotky v Pensionu pro
seniory, pro nemocného otce p. T. J. a to v případě, že nebude vznesen v zákonné lhůtě
zveřejnění nabídky (tj. do 25.8.) žádný nový požadavek.
se zakoupením věcných dárků pro novorozence. I. část Vítání občánků narozených
v r.2010 se uskuteční 11. září 2010
s proplacením noclehů TJ Sokol Římov za krajany z Malých a Velkých Zdenců –
Chorvatsko. Družební styky s Římovskou koledou

Příští zasedání 8.9. 2010
Zapsal: Koupal V.
Ověřovatelé: Jan Carda, Ing. František Babka

