USNESENÍ
z 2. zasedání Zastupitelstva obce Ř Í M O V,
konaného dne 24. listopadu 2010 v 18,00 hod.
v zasedacím sále obecního úřadu v Římově
Přítomni:
Jan Carda, Pavel Crkva, Ing. Tomáš Hluštík, Tomáš Kohout, Vladimír Koupal,
Mgr. Marcela Krychová, Petr Mikoláš, Ing. Radek Mácha, Ing. Jan Panocha,
Ing. Miroslav Slinták, MUDr. Lubomír Zdařil.
Zapisovatel: Koupal Vladimír
Ověřovatelé zápisu: Ing.Hluštík Tomáš, Mgr. Krychová Marcela

Program:
1. Kontrola zápisu a usnesení z ustavujícího zasedání
2. Stanovisko kontrolního výboru k jednacímu řádu ZO
3. Seznámení se zápisem z dílčího přezkoumání hospodaření obce Římov za rok
2010
4. Schválení rozpočtové změny č.6
5. Návrh ceny vodného a stočného na rok 2011
6. Projednání návrhů nutných změn obecních vyhlášek a to v souvislosti s platností
nových zákonů k 1.1.2011
7. Seznámení se složením komisí při OÚ Římov
8. Prioritní akce oprav a údržby majetku obce. Návrhy na zpracování žádostí o
přidělení finančních grantů
9. Věcná břemena k pozemkům
10. Různé

Zastupitelstvo obce souhlasí:
-

s předloženou rozpočtovou změnu č.6
se změnou změnu vyhl. č.5/2008 o úhradě vodného a stočného na další období a se
změnou vyhl.č.4/2003 o místních poplatcích a to s ohledem na platnost nového
zákona 280/2009 (daňový řád)
- se zažádáním o finanční granty, které byly vyhlášeny na rok 2011
- z Obnovy a rozšíření vodohospodářského majetku „Vodovod Dolní
Stropnice“
- z POV na I. etapu výměny střešní krytiny hostince Malše
- u ČEZu obnovit žádost „Oranžové hřiště“ (dětské hřiště)
- z Programu podpory práce s dětmi – Podpora mezinárodní spolupráce
Výměna dětí ZŠ – pobyt dětí ZŠ Albrechtesberg
- z Programu obnovy venkovské sakrální architektury. Obnovit žádost na
opravu Kamenné kapličky
- z POV (přes Pomalší) na doplnění mobiliáře kolem cyklistických tras)
- S uveřejněním nabídky na odprodej části pozemku pč. 1638/1 k.ú D.Stropnice,
obec Římov

-

s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídající věcnému
břemenu pro E.ON distribuce , a.s. se sídlem F.A Gerstnera 2151/6 , 370 49
Č.Budějovice. Označení „Římov –Krumlovská –kabel NN.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
- výsledek schůzky kontrolního výboru o jednacím řádu ZO. ZO nesouhlasí
s vypuštěním celého bodu týkajícího se pořizování zvukových a obrazových záznamů,
jak navrhuje KV, ale dohodlo se na úpravě znění tohoto bodu. ZO se dále usneslo
uvádět do zápisu ze zasedání jméno žadatele na pořízení zvukového záznamu
- informaci starosty obce o průběhu dílčího přezkumu hospodaření obce Římov za rok
2010, které se uskutečnilo na OÚ dne 11.11.2010. ZO bere na vědomí předložený
zápis z této kontroly. Byla zjištěna pouze drobná chyba a to v nepřesné formulaci
v usnesení ZO při schvalování rozpočtu obce na rok 2010. Ze zápisu a usnesení obce
nebylo zřejmé zda se jedná o rozpočet vyrovnaný, přebytkový nebo schodkový.
- přeložený návrh spol. ČEVAK , týkajícího se cen vodného a stočného pro rok 2011
- předběžný návrh komisí , který bude ve své konečné podobě zveřejněn na příštím
zasedání ZO. Z těchto důvodů mohou být komise ještě doplněny navrhovanými členy
- žádost p. I. F. o odkoupení pozemku cca 100m2 kolem stavebního pozemku
zastavěného rekreační chatou k.ú. Dolní Stropnice, obec Římov. ZO tuto žádost zatím
pozastavuje
- žádost p. V. L o odkoupení části pozemku pč. 1638/1, cca 1000 – 1500m2,.sousedící s
pozemkem pč. 1548/2, zastavěný rekreační chatou žadatele, vše k.ú. D.Stropnice obec,
Římov
- změnu vydavatele informačních listů Římov
- užívání telefonů pracovníky OÚ
- upozornění místostarosty V.K. na velkou poruchovost travního traktoru a návrh na
zakoupení nového a to z důvodů vysokých nákladů na opravy, které již převýšily
původní nákupní cenu
- poděkování SDH za opravu hasičské zbrojnice
- havarijní stav domu čp. 6 (demolice). Stavební komise tuto záležitost prošetří

Příští zasedání: 15.12. 2010
Zapsal: Koupal Vl.
Ověřovatelé: Ing. Hluštík T., Mgr. Krychová M.

