42. zasedání zastupitelstva obce Ř Í M O V konané dne
17. března 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. Tomáš Hluštík, Ing. Jan Panocha
Program:
1.
2.
3.
4.

Kontrola zápisu a usnesení z předcházejícího zasedání
Schválení závěrečného účtu obce Římov za rok 2009
Zabezpečení voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
Zpráva o stavu veřejného pořádku v územním obvodě teritoriu služebního obvodu
Obvodního oddělení policie Boršov nad Vlt.za r.2009
5. Informace k akcím opravy a údržby majetku obce
6. Pronájmy, prodeje a koupě pozemků, věcná břemena k pozemkům
7. Různé

USNESENÍ
z 42. zasedání zastupitelstva obce Římov konaného ve středu dne 17.3.2010
v zasedacím sále obecního úřadu Římov
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
- informace ke Kupní smlouvě s TJ Sokol Římov, na koupi pozemku p.č. (EN) 40
- informace ke zhotovení propagačních materiálů – brožury Římovská pašijová cesta. Na tuto
byla Jihočeským krajem navržena finanční podpora ve výši 20 tis. Kč
- zahájení jednání správce obecního vodovodního řadu firmou VaK Jč, s majiteli pozemků
o vyjádření souhlasu s uložením vodovodního řadu pro Hamr a Dolní Stropnici.
- informace k ÚP Římov. Starostou obce vyvolána schůzka za účelem odstranění závad a
nezařazení požadavků obce do ÚP. Pokyn pořizovatele pro úpravu návrhu ÚP Římov,
schválený ZO, předložil Ing. M. Slinták. Požadujeme, aby byl tento pokyn respektován.
Návrh ÚP bude předložen k diskusi dotčeným orgánům. Po obdržení připomínek a jejich
případného zapracování bude ÚP předložen k závěrečné diskusi veřejnosti.
- zabezpečení voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Volby v obci Římov
proběhnou dle ověřených zvyklostí. T.j. jeden volební okrsek - zasedací sál obecního úřadu.
Volební komise sedmičlenná + zapisovatelka. Dodání volebních lístků voličům zabezpečí
členové ZO a volební komise.

- zprávu o stavu veřejného pořádku v územním obvodě teritoriu služebního obvodu
Obvodního oddělení policie Boršov nad Vlt.za r.2009
- informace k akcím opravy a údržby majetku obce. Bylo vyhověno žádosti o dotace pro obec
Římov akce - Výměna oken a oprava fasády ZŠ Římov. Celkové náklady budou činit
1.770 tis. Kč. Firma STAVOINFO, Stavební poradna s.r.o. České Budějovice zabezpečila
výběrové řízení. Za obec v komisi pro výběr zhotovitele díla: starosta V.Koupal,
místostarosta Ing. Fr. Babka a předseda stavební komise Ing. M. Slinták.
S vybraným zhotovitelem Stavební prodej J+K a.s., Ječná 29, Praha 2 – odštěpný závod
Velešín, Nová 621 byla uzavřena smlouva o dílo.
O dalších žádostech o finanční granty nebylo zatím rozhodováno (Výstavba dětského
hřiště, oprava komunikace Školní ulice, oprava cesty na Padělky)
- nutné provedení oprav nátěrů oken a vchodových dveří Obecního úřadu a Pensionu pro
seniory, oprava šachet v chodníku kolem restaurace Malše, opravy výtluků komunikací a
cest po letošním zimním období, oprava mostu do Dolní Stropnice přes Malši
- Smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu pro E.ON Distribuce, a.s.
F.A.Gerstnera 2151/6, České Budějovice, k pozemku parc.č. 1661/1 k.ú. Branišovice, obec
Římov – Kabel NN (v chatové oblasti Peškovec)
- Výzvu oprávněnému od exekutorského úřadu k označení majetku povinného: p. G. N.
Této výzvě nelze vyhovět.
- Hlášení o produkci a nakládání s odpady v obci Římov za rok 2009
- pověření Ing. M. Slintáka starostou obce k provedení aktualizace územně analytických
podkladů, pro Magistrát města Č.B. - odbor územního plánování.

Zastupitelstvo obce souhlasí:
- s celoročním hospodařením obce a závěrečným účtem obce za rok 2009 včetně zprávy o
výsledku přezkoumání hospodaření obce a to s výhradami. Zjištěné závady, které nemají
závažnost nedostatků, byly již OÚ odstraněny. Nezapsané pozemky v majetku obce Římov,
které se nacházejí v k.ú. Sedlo u Komařic, budou doplněny do 28.2.2011. Závěrečný účet
včetně zprávy o výsledku hospodaření obce byl řádně zveřejněn.
- se zastavením návrhu na nařízení exekuce proti povinnému: p.G.N., a to z důvodu, že nelze
označit majetek.
- s opětným podáním žádosti o dotaci na opravu hasičské zbrojnice v Dolní Stropnici
- se zahájením řízení o rekonstrukci kotelny MŠ Římov
- s přednesenou žádostí na odprodej hasičského stříkacího auta CAS 706 RT z majetku obce

Příští zasedání 14.4.2010
Zapsal: Mgr. Krychová M., Koupal V.
Ověřovatelé: Ing Tomáš Hluštík, Ing. Jan Panocha

