49. zasedání zastupitelstva obce Ř Í M O V konané dne
6. října 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: Ing. Babka František, Hlach Václav
Program:
1. Kontrola zápisu a usnesení z předcházejícího zasedání
- informace k probíhajícím akcím údržby a oprav majetku obce
- informace z dohadovacího jednání k návrhu ÚP Římov
2. Schválení rozpočtové změny č.5
3. Zabezpečení voleb
4. Různé
5. Závěr

USNESENÍ
ze 49. zasedání zastupitelstva obce Římov konaného ve středu dne 8.9.2010
v zasedacím sále obecního úřadu Římov
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
-

-

informace o probíhajících opravách hasičské zbrojnice v Dolní Stropnici
probíhající drobné opravy výtluků komunikací a dokončovací práce kolem nové
vozovky ve Školní ulici
informace z dohadovacího jednání k návrhu ÚP Římov. Ministerstvo ŽP ČR
zaslalo záporné vyjádření ve věci umístění golfového hřiště v k.ú. Branišovice
z důvodu velkého záboru zemědělské půdy v drtivé většině I.-II. kategorie. Toto
stanovisko plně respektují další nadřízené orgány tj. KUJCK/OZZL (jč.kraj ŽP) a
Magistrát města Č.B., odbor ÚP.
určení termínu konání 1. zasedání nově zvoleného zastupitelstva obce Římov,
které se uskuteční v úterý dne 27.10. 2010
informace Policie ČR, odd. Boršov k šikaně dětí. Tyto budou zveřejněny
v Informačních listech obce
informace náměstka hejtmana Jčk MUDr. Martina Kuby – Strategie bezpečnosti
silničního provozu Jihočeského kraje pro období 2010 – 2013. Toto opatření bude
předáno i ředitelce ZŠ
termín konání 11.11.2010 zahájení přezkoumání hospodaření obce Římov za rok
2010

-

-

informaci starosty k zabezpečení závěrečného vyúčtování a vyhodnocení všech
akcí oprav a rekonstrukcí, na které byly přijaty finanční dotace a to do konce října.
Výměna oken a fasáda ZŠ, komunikace ve Školní ulici, hasičská zbrojnice Dolní
Stropnice, akce Pomalší – osazení informačních tabulí v osadách, zhotovení
informační skládačky – letáku obcí Pomalší
informace z valné hromady SMO regionu Pomalší z 30.9. Do doby voleb (cca
leden 2011) bude nadále vykonávat funkci jednatele svazku p. V.Koupal

Zastupitelstvo obce souhlasí:
-

-

se zrušením v návrhu ÚP obce Římov - vybudování soukromého golfového hřiště
v k.ú. Branišovice. Důvod: záporná stanoviska - nedoporučení nadřízených orgánů
s ohledem na vyjmutí pozemků ze ZPF.
s provedením rozpočtové změny č.5
s předloženým návrhem, aby současný finanční výbor sestavil návrh rozpočtu na
rok 2010. Tento bude předložen nově zvolenému ZO k doporučení k uveřejnění a
to v době do druhého zasedání ZO. Vše z důvodů, aby se hospodaření obce
nemuselo počátkem roku 2011 řídit tzv. provizoriem
s navrženou výší členských příspěvků do SMO regionu Pomalší pro rok 2011 ve
výši 6,-Kč/občan, tak jako v předcházejících letech. Případnou změnu může
provést nově zvolené ZO
s nabídkou možnosti přidělení uvolněné bytové jednotky v I. podlaží Pensionu pro
seniory
s příspěvkem na činnost MO ČK Dolní Stropnice ve výši 3 000,- Kč

Zapsal: Mgr. Krychová M., Koupal V.
Ověřovatelé: Ing. Babka Fr. Hlach V.

