40. zasedání zastupitelstva obce Ř Í M O V konané dne
13. ledna 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. Jan Panocha, Ing. Radek
Mácha, MUDr. Lubomír Zdařil.
Omluveni: Ing. Miroslav Slinták
Ověřovatelé zápisu: Ing. František Babka, Václav Hlach
Program:
1. Kontrola zápisu a usnesení z předcházejícího zasedání
- informace k ÚP Římov
2. Návrhy inventarizačních komisí na vyřazení nepoužitelného majetku obce Římov
3. Změna účetnictví obce včetně v organizační jednotce – ZŠ Římov
4. Výsledek hospodaření obce Římov za rok 2009
5. Projednání žádosti o finanční grant na výstavbu dětského hřiště
6. Pronájmy, prodeje a koupě pozemků, věcná břemena k pozemkům
7. Různé

USNESENÍ
z 40. zasedání zastupitelstva obce Římov konaného ve středu dne 13.1.2010
v zasedacím sále obecního úřadu Římov
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
- odeslání navržených a odsouhlasených změn, z minulého zasedání ZO, zpracovateli ÚP
Římov a Magistrátu města Č.B. odboru územního plánování a architektury
- předložený výsledek hospodaření obce Římov za rok 2009. V příjmech 9,487.086,- Kč
ve vydáních 10,745.849,- Kč
rozdíl –1,258.763,- Kč
- s předloženým návrhem na uzavření Nájemní smlouvy s TJ Sokol Římov na dlouhodobý
pronájem pozemků (PK) 412/2 a 412/3 k.ú. a obec Římov o celkové výměře 2469 m2.
jedná se o část budoucího sportovního areálu. Pronájem se sjednává za účelem vybudování
dětského hřiště.
- uzavření Smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu pro E.ON
Distribuci, a.s. k pozemkům parc.č.1603/4; PK 1604/1; PK 1604/2/d4, k.ú. Dolní Stropnice,
obec Římov za účelem umístění kabelového vedení NN (p.Velát)
- uzavření Smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu pro E.ON
Distribuci, a.s. k pozemkům parc.č.235/2; 235/4; 258/20; 235/22, k.ú. a obec Římov za
účelem umístění kabelového vedení NN (garáže)
- uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu
pro E.ON Distribuci, a.s. k pozemkům parc.č. PK 3225 díl1, PK 3225 díl 2, 3225/1, 3240/1

k.ú. Branišovice, obec Římov za účelem umístění kabelového vedení NN (Kladiny – ČS1)
- s předloženým návrhem na uzavření nájemní smlouvy k užívání části tzv. rallyecrosové
dráhy za účelem výuky autoškoly
- s předloženou žádostí p. L. T. na pronájem rekreačního zařízení Hamr za účelem
poskytování prodejní a hostinské činnosti. Žádost bude projednávána až po obdržení dalších
možných zájemců a žádosti dosavadní pronajímatelky.
- Konečné výsledky obcí Jihočeského kraje ve třídění odpadů „My třídit umíme 2009“
Římov obsadil 54. místo ze 125 obcí v kategorii III. Obce od 500 do 1999 obyvatel.
- odpověď Telefonica O2 ve věci úprava MKS - dokončení kabelizace ve Školní ulici

Zastupitelstvo obce souhlasí:
- s vyřazením již nepoužitelného majetku obce Římov. Celková vyčíslená hodnota bude
tvořit součást závěrečného účtu obce Římov
- s ohledem na změnu vyhl.č.505/2002 sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona
č.563/1991 Sb., o účetnictví, pro účetní jednotky, které jsou územními samosprávnými
celky, příspěvkovými organizacemi, státními fondy a organizačními složkami státu
s platností od 1.1.2010 povede územní samosprávný celek Obec Římov a příspěvková
organizace ZŠ a MŠ Římov účetnictví v souladu s § 9 zákona o účetnictví, odst. 3, bod d, ve
zjednodušeném rozsahu
- s ponecháním a přerozdělením hospodářského výsledku ZŠ a MŠ Římov cca 550,- Kč a to
do fondu odměn 80%, fond rezerv 20%
- s předloženým návrhem na vybudování dětského hřiště. ZO souhlasí s variantou č.2 ve
finanční výši 1,150 mil. Kč. Z toho žádost o finanční grant ve výši 950 tis. Kč
- s předloženým návrhem na uzavření Kupní smlouvy s TJ Sokol Římov, pozemku p.č. (EN)
40, o výměře 11801 m2 k.ú. a obec Římov, za odhadní cenu. Jedná se o současné fotbalové
hřiště. Platba proběhne formou splátek, které budou odečítány z rozpočtového příspěvku
na tělovýchovnou činnost po dobu tří let.
odsouhlaseno 9:0:1
- se zakoupením věcných dárků pro novorozence. Vítání občánků narozených v r. 2009 II.
část se uskuteční 20.2.
- s vyhověním žádosti o příspěvek na fasádu pro p. F.B.

Příští zasedání 10.2.2010
Zapsal: Mgr. Krychová M., Koupal V.
Ověřovatelé: Ing Babka Fr. Hlach V.

