USNESENÍ
z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ř Í M O V,
konaného dne 15. prosince 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: Carda Jan
Ověřovatelé zápisu:Vladimír Koupal, Petr Mikoláš

Program:
1. Kontrola zápisu a usnesení z předcházejícího zasedání
2. Schválení rozpočtu obce na rok 2011
- rozpočtová změna č.7
3. Obecně závazné vyhlášky obce Římov
- č.1/2010 o úhradě vodného a stočného
- č.2/2010 o místních poplatcích
4. Obeznámení z ustavujících schůzek komisí při OÚ Římov
5. Územní plán obce, seznámení s průběhem , informace z ZÚRK
6. Jmenování inventarizačních komisí
7. Seznámení se složením komisí při OÚ Římov
8. Prodej pozemků , věcná břemena k pozemkům
9. Různé

Zastupitelstvo obce souhlasí:
-

s podáním žádosti o finanční grand na I. etapu výměny střešní krytiny restaurace
Malše Římov
s aktualizací „Programu obnovy venkova obce Římov“ na rok 2011-2012 a to
doplněním akce „Výměna střešní krytiny kulturního zařízení obce, Restaurace Malše
Římov ve dvou etapách
s předloženým návrhem rozpočtu obce Římov na rok 2011 s celkovými příjmy 7.486
tis.Kč, celkovými výdaji 7.245 tis.Kč a splátkou půjčky ve financování 141 tis.Kč.
ZO schvaluje rozpočet obce na r. 2011 jako přebytkový.
s předloženou rozpočtovou změnu č.7 –závěrečné srovnání kapitol
s předloženými vyhláškami obce Římov . č.1/2010 , kterou se mění obecně závazná
vyhláška obce Římov č.5/2008 , o úhradě vodného a stočného a vyhláškou obce
Římov č.2/2010 o místních poplatcích.
s podáním námitky k zásadám územního rozvoje kraje – ZÚRK, a to k záměru
vysokotlakého plynovodu v k.ú. Římov
s odložením žádosti o finanční grand akce „Vodovod Dolní Stropnice“ O tento
případně zažádat později a to z fondu Rozvoje venkova, nebo jiných finančních
zdrojů. Zároveň lze hledat jiné možnosti zabezpečení dodávky vody pro D. Stropnici
se zahájením přípravy o zažádání finanční podpory na opravu komunikací,
odhadované náklady 2 mil. Kč

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
- zabezpečení vydání předvánočního čísla Informačních listů obce Římov.
- provedení prohlídky obecní nemovitosti č.p. 6, která je ve velmi špatném
stavu.Na jaře 2011 dojde k její částečná sanaci popř. demolici (zabezpečení
krizových míst - sesuvu v souvislosti s vedlejší nemovitostí).
- instalaci nového ústředního kotle a rozšíření vytápění chodby a sociálního zařízení
v hostinci Pod Ořechem
- podepsání dodatku č.13 ke smlouvě č.60023/98 na sběr,svoz a odstranění odpadu
uzavřené dne 30.3.1998 s firmou Marius Pedersen a.s.
- složení jednotlivých komisí při OÚ Římov a informaci předsedů z ustavujících
schůzek
- informaci o průběhu a postupu územního plánu obce Římov, přípravy na jeho konečné
schválení. Dále informaci z projednání „zásad územního rozvoje kraje“a se záměry jež
přímo souvisí s obcí Římov
- najmenování inventarizačních komisí pro závěrečné inventury 2010
- návrh prodeje části parcel 1548/2 a 1548/1 , cca 1000-1500m2 v k.ú. Dolní Stropnice
za cenu 170 Kč/m2
- podepsání smlouvy starostou obce na prodloužení užívání bytové jednotky pro
nájemce Restaurace Malše p. J. M.
- uspořádání tradičního posezení se soutěží „O nejlepší římovský zelňák 2010“ ,
Hostinec Pod Ořechem 29.12.
- nutnou výměnu kamen v obecním objektu v provozovně kadeřnictví, masáže.
- pořízení multifunkčního kopírovacího stroje
- akci „Římov obnova venkovského centra poutnictví v jižních Čechách“. Jedná se o
projekt přeshraniční spolupráce s Rakouskem s prioritou pořízení kopií soch Pašijové
cesty
- informaci z celoroční soutěže třídění odpadů „ My umíme třídit 2010“
- zápis – výsledek dílčího přezkumu SMO Pomalší, bez zjištěných závad
- stížnosti občanů na volný pohyb domácích zvířat na veřejném prostranství v okolí
koupaliště

Příští zasedání: 19.1. 2011
Zapisovatel: Carda Jan
Ověřovatelé zápisu: Vladimír Koupal, Petr Mikoláš

