43. zasedání zastupitelstva obce Ř Í M O V konané dne
14. dubna 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: Jan Carda, František Hamberger
Program:
1. Kontrola zápisu a usnesení z předcházejícího zasedání
2. Dohoda o poskytnutí dotace akce Výměna oken a oprava fasády ZŠ
3. Obchodně technická nabídka – projektová dokumentace, inženýrská činnost Římov –
vodovod Dolní Stropnice
4. Rozpočtová změna č.1
5. Pronájmy, prodeje a koupě pozemků, věcná břemena k pozemkům
6. Zabezpečení jarní poutě
7. Různé

USNESENÍ
z 43. zasedání zastupitelstva obce Římov konaného ve středu dne 14.4.2010
v zasedacím sále obecního úřadu Římov
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
- jednání k ÚP Římov, které se uskuteční dne 15.4. v budově Magistrátu města Č.Budějovice.
Toto projednání se týká především dotčených orgánů a sousedních obcí
- termín konání první schůzky volební komise 6.5.2010
- poděkování a kladné hodnocení účastníků při setkání seniorů konaného dne 10.4.
- vyrozumění o přidělení finanční dotace na akci „Výměna oken a oprava fasády ZŠ“,
z Programu rozvoje venkova ze Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF),
prostřednictvím MAS Pomalší o.p.s., ve výši 1.330 tis Kč. Celkové výdaje na akci činí
1.760 tis. Kč. Přiznaná finanční částka bude převedena na účet obce až po ukončení celé
akce.
- seznam vlastníků pozemků, kteří se nevyjádřili k uvažované výstavbě vodovodu Dolní
Stropnice. Tito vlastníci budou ještě osloveni dopisem starosty obce.
- předloženou informaci – písemnou zprávu zaslanou elektronicky p. M.M., ve věci
převodu pozemku pod chodníkem ve Školní ulici. Další navrhovanou směnu nelze
akceptovat. ZO nemá oprávnění řešit pozemky, které nevlastní.
- zabezpečení jarní poutě v obvyklém pořádku. Prosba k veřejnosti: Nenechat popisovat
chodníky sprejem a neomyvatelnými barvami vietnamské prodejce.

- informace z jednání valné hromady SMO regionu Pomalší ve věci řešení odchytu
zatoulaných psů. Odsouhlaseno vybudování záchytných kotců na pozemku firmy Animal
Rescue (mezi obcemi Nová Ves a Staré Hodějovice). Náklady cca 50 tis Kč budou
rozpočítány mezi jednotlivé obce. Další služby např. odchytu psů si každá obec může
uzavřít smluvně s výše uvedenou firmou.
- informaci k platbě za rekonstrukci veřejného osvětlení v Hamru
- informaci Ing. M. Slintáka k vybudování rekreačního koutku v osadě Branišovice
brigádnickou formou. Zařízení uhrazeno obcí.
- Oznámení vykonání státního dozoru a kontrolní prohlídky stavby RD č.105 a106 v Římově.
Obec zastoupí předseda stavební komise Ing. M.Slinták

Zastupitelstvo obce souhlasí:
- se zhotovitelem díla oprava cesty Na Padělky a oprava nejnutnějších výtluků v obci: firmou
Dopravní stavby HP Bohemia, Boršov nad Vlatavou
- s ohledem na chybějící finanční prostředky na provedení akce „Výměna oken a oprava
fasády ZŠ“, se zažádáním překlenovacího úvěru některého z bankovních domů
- s předloženou nabídkou firmy VAK Jč - Obchodně technická nabídka – projektová
dokumentace, inženýrská činnost Římov – vodovod Dolní Stropnice Celkem tyto náklady
činí cca 120 tis. Kč.
- s předloženou navrženou rozpočtovou změnou č.1
- s uzavřením směnné smlouvy k pozemkům 2175/1, o výměře 349 m2, (hráz rybníka)
v majetku obce Římov a nově zaměřeného pozemku 1628/3 o výměře 279, (cesta na
lesním pozemku, v majetku p. J. P., vše k.ú. Dolní Stropnice, obec Římov. Náklady spojené
s výměnou budou hrazeny oběma stranami poměrným dílem
- předběžně s předloženou žádostí p. I. L. na odkoupení části pozemku 1545/1 k.ú. Dolní
Stropnice, obec Římov a to za dodržení podmínek prodeje a zhotovení GP.
- s přijmutím daru – části pozemku pč.(PK) 51/1 pod chodníkem ve Školní ulici z vlastnictví
p. A.M. Pozemek bude blíže specifikován v darovací smlouvě a v geometrickém plánu
- nemá námitek k uvažované výstavbě rodinného domku s garáží na ppč. 1864/8 a 18/2 k.ú.
Branišovice, obec Římov, dle předložené dokumentace zpracované Ing. P.P., zak.č.31/08,
ze dne 10/2008
- s uzavřením smlouvy s fy Animal Rescue, Vl. Kössl o poskytování vybraných veterinárních
asanačních činností 300,- Kč/měsíc včetně 24 hodinové pohotovosti. Náklady za objednaný
výjezd k odchytu se hradí zvlášť a to za hodiny a kilometry. Denní pobyt psa v kotcích,
ošetření, očkování a další úkony jdou na vrub majitele psa
- s nákupem sadbových stromků a jejich výsadbou v obecních lesích v Dolní Stropnici

Příští zasedání 19.5.2010
Zapsal: Mgr. Krychová M., Koupal V.
Ověřovatelé: Jan Carda, František Hamberger

