48. zasedání zastupitelstva obce Ř Í M O V konané dne
8. září 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, MUDr. Lubomír Zdařil.
Omluveni: Ing. Miroslav Slinták
Ověřovatelé zápisu: František Hamberger, Ing. Radek Mácha
Program:
1. Kontrola zápisu a usnesení z předcházejícího zasedání
- informace k probíhajícím akcím údržby a oprav majetku obce
- zabezpečení voleb
2. Zápis z dohadovacího řízení k návrhu ÚP Římov
3. Zabezpečení akce Vítání nových občánků a zabezpečení podzimní poutě
4. Informace předsedů výborů a komisí při OÚ
5. Pronájmy, prodeje a koupě pozemků, věcná břemena k pozemkům
6. Různé

USNESENÍ
ze 48. zasedání zastupitelstva obce Římov konaného ve středu dne 8.9.2010
v zasedacím sále obecního úřadu Římov
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
-

ukončení oprav: „Výměna oken a zhotovení fasády ZŠ Římov“ , komunikace
v ulici Školní, oprava mostu do Dolní Stropnice, nátěry oken OÚ a Pensionu
zahájení opravy hasičské zbrojnice v Dolní Stropnici
průběh opravy hlavních rozvodů kotelny elektrického vytápění MŠ, výměna okapů
a svodů na staré požární zbrojnici a další drobné opravy majetku obce
informace k zabezpečení voleb. Dodání volebních lístků voličům zabezpečí
členové volební komise a zastupitelé obce
zápis a informace z dohadovacího jednání k návrhu ÚP Římov. Vyhodnocení
připomínek KUJCK-OKPP a KHS (památkáři, hygiena)
akci Vítání občánků v sobotu 11.9. Pozváni rodiče 11 narozených dětí
konání Podzimní poutě v neděli 19. září. Organizačně zabezpečují ZO po svých
úsecích se členy svých komisí
vyhlášení výběrového řízení na obsazení místa obvodního lékaře pro Kamenný
Újezd a Římov
informace předsedy osadního výboru Branišovice V.Hlacha a předsedy stavební
komise Ing. M. Slintáka z jednání převzetí vytýčené hranice parcel (PK) pč.1870

-

-

-

-

-

-

-

ze dne 20.8. Z obavy možného uzavření přístupu a vjezdu k sousedním
nemovitostem přes soukromé pozemky, obdrží všichni zainteresovaní dopis od OÚ
Římov
odprodej 2 ks vyřazených kontejnerů v ceně výše šrotu
informace k vymáhání dluhů vůči dlužníkům obci
dopis p. B.Skalského „Pravda o černých baronech“
diskusi k připomínkám spoluobčanů na chování některých starších dětí a
dospívající mládeže. Poukazováno na nepořádek způsobený těmito jedinci na
veřejných prostranstvích – čekárna, telefonní budky, šatny lavičky v zařízeních TJ
Sokol, noční vandalismus z pátku na sobotu 4.9. a další. Se závěry budou
seznámeni rodiče těchto výtržníků.
informace předsedů výborů a komisí při OÚ:
Finanční výbor Ing. R. Mácha: Výbor se pravidelně scházel, sledoval rozpočtové
změny a následně je schvaloval, svědomitě připravoval podklady pro zasedání
zastupitelstva OÚ.
Kontrolní výbor Ing. T. Hluštík: Výbor operativně řešil otázky nově vydávaných
obecně závazných vyhlášek. Konzultoval jejich znění s příslušnými nadřízenými
orgány. Prováděl kontrolu vyhodnocení inventur, hospodaření obce, plnění
usnesení, upozorňoval na změny legislativy např. v otázkách elektronické úřední
desky.
Výbor pro správu veřejných záležitostí D.Stropnice, Fr. Hamberger: Osadní výbor
hlavně řešil opravy obecních cest a problematiku obecních lesů, dále se zabýval
společenským a kulturním životem, velmi dobře fungují dobrovolné organizace
Sbor dobrovolných hasičů, Český červený kříž.
Výbor pro správu veřejných záležitostí Branišovice, V. Hlach: Výbor řešil
požadavky a připomínky občanů k běžnému chodu obce a údržbě obecního
majetku.
Komise kulturní, školská a sportu, J.Carda: Komise měla nepravidelné schůzky
s malou účastí členů. Díky velkému úsilí několika nadšenců byly zajištěny kulturní
a sportovní akce v obci. Podařilo se zvětší části dát do provozu školní hřiště.
Dětské hřiště se nepodařilo uskutečnit především z důvodů finančních. Velkým
úspěchem je udržení provozu Základní školy a nárůst počtu dětí v Mateřské škole.
Chloubou obce se stala opravená budova Základní a mateřské školy nejenom
exteriéru, ale i interiéru.
Komise sociální a veřejného pořádku, Mgr. M. Krychová: Komise kontrolovala
sociální zabezpečení nemohoucích občanů, řešila otázku drogové problematiky
v obci, obnovila Vítání občánků a pořádala jarní Setkání seniorů. Komise dále
zabezpečovala návštěvy u příležitosti významných jubileí občanů.
Komise služeb a cestovního ruchu, Ing.J.Panocha: Komise se scházela
nepravidelně vždy v případech, kdy v obci vznikaly problémy, např. pronájmy a
provozy místních hostinců, v případech problémového chování místní mládeže,
podávala návrhy obecnímu zastupitelstvu na řešení těchto situací.
Komise stavební a regionálního rozvoje, Ing. M. Slinták (v zastoupení Ing. Babka):
Komise se scházela za účelem řešení konkrétní stavební problematiky. Hlavním
úkolem bylo projednání územního plánu obce Římov. Bohužel změnou zákonů a
stálých připomínek se nepodařilo docílit úplného vyřešení. Komise podávala
návrhy na rekonstrukce a opravy obecního majetku a připravovala podklady pro
nabídková řízení. I přes změnu stavebního zákona má tato komise své
opodstatnění.
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-

-

Komise životního prostředí a lesního hospodářství, MUDr. L. Zdařil: Komise se
scházela pravidelně pouze na počátku volebního období, později se činnost
izolovala na individuální práci členů komise. Hlavní náplní činnosti komise byly
problémy s odpadovým hospodářstvím, které se dařilo řešit pouze se střídavými
úspěchy. Komise zabezpečovala i hospodaření a odstraňování škod v obecních
lesích. V krajské soutěži obcí „My třídit umíme“ se obec Římov pravidelně
umisťuje na předních místech v třídění odpadu.
Komise ochrany a obrany, V. Hlach: Komise zajišťovala potřebné prostředky pro
místní sbory dobrovolných hasičů, zúčastňovala se při odstraňovaní následků po
přívalových deštích a větrných smrští. Dále zabezpečovala preventivní opatření a
dohlížela na funkčnost hasičské techniky, došlo k částečné výměně výstroje a
výzbroje, bylo zakoupeno plovoucí čerpadlo a hasičské auto.
Komise chatová, Fr. Hamberger: Komise řešila problematiku odpadů, dopravní
obslužnosti a jednotlivé problémy chatových osad včetně prodeje pozemků okolí
chat a odstraňování škod po přírodních živelných pohromách.

Zastupitelstvo obce souhlasí:
-

-

-

-

s předloženou nabídkou odkupu pozemku pč.235/5, ostatní plocha, o výměře
577m2, k.ú. a obec Římov. Převod se uskuteční za symbolickou cenu 1,- Kč,
včetně veřejného osvětlení od fy. Bekker s.r.o., Kladinská 272, Římov. Jedná se o
budoucí příjezdovou komunikaci do nově stavěných garáží Na Hájcích
s uzavřením Smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu pro E.ON
ČR, s.r.o., F.A.Gerstnera 2151/6, České Budějovice 370 49 –„Římov - zahrádky
kabel NN, k pozemkům pč. (KN) 1332/1; (PK) 413/1; (PK) 413/2, k.ú. a obec
Římov
s uzavřením Smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu pro E.ON
ČR, s.r.o., F.A.Gerstnera 2151/6, České Budějovice 370 49 – „Dolní Stropnice
čp.40 – p.Šimek – kabel NN, k pozemku pč. 1545/3 k.ú. Dolní Stropnice, obec
Římov
s vyhověním předložené žádosti p. I. L., která byla evidována OÚ od 19.9.2007, na
přidělení uvolněné bytové jednotky v Penzionu pro seniory
s provedením inventury majetku obce až po volbě nového ZO. Tato se uskuteční
zároveň jako předávací inventura
s přidělením finanční dotace ve výši 20 000,- Kč Farnímu úřadu pro potřeby
obnovy a údržby poutního areálu

Příští zasedání 6.10. 2010
Zapsal: Mgr. Krychová M., Koupal V.
Ověřovatelé: František Hamberger, Ing. Radek Mácha

