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ŘÍMOV

Krásný zimní čas
a protančenou plesovou
sezónu
Vám přejí Vaši zastupitelé
USNESENÍ
ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Ř Í M O V, dne 10. 12. 2015
Zastupitelstvo obce souhlasí:
- s předloženým návrhem rozpočtu na rok 2015 s celkovými příjmy 7 850 000,- Kč a
celkovými výdaji 7 850 000,- Kč a to bez výhrad. ZO schvaluje rozpočet obce na
r. 2015 jako vyrovnaný;
- s předloženým návrhem rozpočtové změny č.9 (závěrečná úprava rozpočtu)
- nesouhlasí s došlým návrhem cen vodného a stočného pro rok 2015 předložený
spol. Čevak a.s.;
- s aktualizací „Programu obnovy venkova obce Římov“ na období 2015-2018 a to
doplněním jednotlivých akcí, které jsou zde finančně vyčísleny i se stupněm
připravenosti;
- s předloženým návrhem Z.P., bytem České Budějovice, s odprodejem části
pozemku parc.č.3290/1 v k.ú. Branišovice u Římova. Jedná se o pozemek
nacházející se v blízkosti rekreační chalupy .Výměra odnímané části je 35 m2 dle
schváleného GP. ZO stanovuje cenu za odprodej 150 Kč/m2;
- s uzavřením smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu pro E.ON
Distribuce, a.s. F.A.Gerstnera 2151/6, České Budějovice, k pozemku parc.č. 3220/1
v k.ú. Branišovice u Římova zapsaném na LV č.1 pro katastrální Římov,
pod názvem „Kladiny č.p.15 – přeložka NN“, kde je oprávněný vlastníkem a
provozovatelem zařízení distribuční soustavy;
- s uzavřením smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu pro E.ON
Distribuce, a.s. F.A.Gerstnera 2151/6, České Budějovice, k pozemku parc.č. 3220/1
v k.ú. Dolní Stropnice zapsaném na LV č.1 pro obec Římov a pro katastrální Dolní
Stropnice , pod názvem „Dolní Stropnice č.e.100 – NN“, kde je oprávněný
vlastníkem a provozovatelem zařízení distribuční soustavy;
- se zveřejněním záměru o odprodeji pozemku KN 1356/7 v k.ú. Římov. Výše
uvedený pozemek sousedí s RD žadatele a po dohodě s majitelem sousedního
pozemku parc.st.46/1 by byl od obce Římov koupen do podílového vlastnictví;
- s proplacením večeří zaměstnanců obce a členů komisí a výborů

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
- bere na vědomí došlý návrh cen vodného a stočného pro rok 2015 předložený spol.
Čevak;
- najmenování inventarizačních komisí pro závěrečné inventury 2014;
- došlé výsledky soutěže obcí „Jihočeši třídí odpady“ za rok 2013, kde se obec
pravidelně umisťuje v první polovině výsledkové listiny;
- pozvání římovských občanů na předvánoční i mezi vánoční společenské akce ,
jejichž termíny budou zveřejněny v inf. listech a na plakátcích;
- pozvání starosty k tradičnímu přátelskému posezení na závěr roku pro zaměstnance
obce a předsedy a členy jednotlivých komisí a výborů.

USNESENÍ
ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Ř Í M O V, dne 14. 1. 2015
Zastupitelstvo obce souhlasí:
 s vyřazením nepoužitelného majetku obce tak, jak vyplynulo z návrhů jednotlivých
inventarizačních komisí. Na jednotlivé položky byly sepsány protokoly o vyřazení
majetku. ZO souhlasí s odpisem nepoužitelného majetku v celkové výši 186.797 Kč
(jedná se obecně o drobný dlouhodobě nefunkční a nepoužívaný majetek);
 s inventarizací majetku obce a zároveň schvaluje účetní odpisový plán pro rok 2015;
 souhlasí s návrhem vodného a stočného pro rok 2015 .Od roku 2015 je výměrem
MF snížena sazba pevné složky max. na 15% z celkových ekonomicky oprávněných
nákladů. Z důvodu změn vodného a stočného bude vydána nová příloha k obecně
závazné vyhlášce č.1/2011;
 se záměrem pana J. K. bytem Římov o odkoupení parcely KN 1356/7 v k.ú. Římov.
Výše uvedený pozemek sousedí s RD žadatele a po dohodě s majitelem sousedního
pozemku parc.st.46/1 bude koupen do podílového vlastnictví. ZO obce stanovuje
odprodej ve výši 100,-Kč/m2;
 s žádostí TJ Sokol Římov o odkoupení čísti parcely EN 40 o výměře 217m2 v k.ú.
Římov, která se nachází pod jejich stavbou – budou ubytovny.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
 podepsání smlouvy starostou obce na prodloužení užívání bytové jednotky pro
nájemce Restaurace a penzion Malše p.J. M.;
 podepsání dodatku smlouvy starostou obce na prodloužení užívání bytové jednotky
na náměstí J. Gurreho č.p. pro paní A. M.;
 informaci o zápisu žáků do 1.třídy Základní školy Římov, který proběhne ve dnech
15.a 16. .1.2015 v době od 13 do 18 hodin-bližší informace na www.rimov.cz;
 poděkování farnímu úřadu v Římově, všem malým i dospělým koledníkům za
uspořádání letošní “ tříkrálové koledy„ kde se podařilo vybrat bezmála 22 tis Kč.
Poděkování také občanům Římova a osadě Krasejovka;

 uspořádání a současně pozvání na XX. Reprezentační obecní ples, který se
uskuteční v pátek 16.1.2015 v kulturním zařízení Malše.
Vodné a stočné pro rok 2015, odpady
Na posledních dvou zasedání zastupitelstva bylo hlavním programem projednávání
návrhu vodného a stočného pro rok 2015. Zastupitelé rozhodli o ceně vodného a stočného
a to tak, že cena bude opět dvousložková. Ta se tedy sestává ze stálé platby za vodoměr a
složky pohyblivé, tedy za odběr vody, resp. za vypuštění vody odpadní. Vzhledem
k novelizaci vyhlášky dochází ke snížení pevné složky z 1 075 Kč na 810 Kč/rok (bez
DPH). Naopak vlivem zdražení surové vody, kterou provozovatel vodohospodářského
zařízení ČEVAK, a.s. nakupuje od Jihočeského vodárenského svazu, dochází ke zvýšení
cen pohyblivé složky vodného a stočného. Za jeden m3 pitné vody zaplatíme 36,79 Kč
(loni 34,70 Kč) a za 1 m3 vody odpadní 41,97 Kč (v roce 2014 39,47 Kč).
Domácnosti s malým odběrem vody cca do 70 m3 tak na vodném a stočném ušetří
díky snížené pevné sazbě, naopak průměrná domácnost se spotřebou okolo 100 kubíků
vody pocítí zdražení o cca 150 Kč za rok.
Další „ekonomickou“ otázkou bylo projednání výše úhrady za komunální odpad. Ta
zůstane pro rok 2015 ve stejné výši jako v loňském roce, tj. 550 Kč. Zde je nutné pro
objektivitu připomenout, že skutečné náklady na shromažďování, sběr a likvidaci odpadu
včetně zajištění chodu sběrného dvoru dosahují výše 1 150 Kč na osobu. To znamená, že
600 Kč na každého občana musíme na komunální odpad doplácet. V letošní roce bude
opět od března přistaven kontejner na bioodpad , kde se budou ukládat jako v loňském
roce větve, listí, tráva a ostatní biologický odpad ze zahrad. Dle novely zákona o odpadech
budou v obci rozmístěny 2 kusy kontejnerů na kov, zejména na plechovky. Nepatří sem
však plechovky od barev a sprejů. Dále uvažujeme s posílením sběrných nádob na plasty,
zejména pro letní období.
Tamara Fuxová

INFORMACE, OZNÁMENÍ Z OBECNÍHO ÚŘADU
V dubnu 2015 se stejně jako v minulých létech uskuteční slavnostní přivítaní nových
občánků do naší obce. Žádáme rodiče o nahlášení údajů svého dítěte na obecním úřadě ,
zejména pro děti 2014 a letošní s trvalým bydlištěm v Římově a osadách.
Letos by se mohl opět uskutečnit počítačový kurz pro seniory. Bude jednotýdenní ,
intenzivní zejména koncipovaný pro začátečníky či mírně pokročilé, zájemci se mohou
nahlásit na OÚ.
Opět se plánuje prodej palivového dříví (duben) po těžbě z obecních lesů. Zájemci se
mohou nahlásit na OÚ . Dřevo bude prodáváno nařezáno na metry, štípané v ceně
700 Kč/prm. Do seznamu se zapíše vždy zájemce za rodinu /nemovitost a trvale bydlící
v obci Římov či přilehlých osadách.

ŘÍMOVSKÝ ZELŇÁK 2014
Na konci loňského roku, 29. prosince, se v Římově a okolí již po sedmnácté pekly
zelňáky. To, že je soutěž „O nejlepší římovský zelňák“ stále oblíbenější, potvrdilo i velké
množství napečených a donesených vzorků, bylo jich rovných třicet.
Všem zúčastněným a organizátorům patří dík, že tak přispěli k příjemné atmosféře tradiční
akce.
Výsledné pořadí prvních deseti:
1. Rudolf Zíka Jr.

6. Bohuslav Vaněček

2. Pavel Zíka

7. Jana&Lukáš Babkovi

3. Ludmila Petrová

8. Alena Bruce

4. Miroslav Slinták

9. Marta Novotná

5. Eva Tomanová

10. Jana Kubíková

MALÁ STATISTIKA

ZA ROK 2014

Narození v roce 2014
Baron Zbyněk
Fošum Dominik
Fošum Deniel
Holubová Sabina
Kopicová Sofie
Křížová Eliška
Paťhová Nikola
Štrajtová Kateřina
Švikruhová Ella
Vysloužilová Rozárka
Zíková Kristýna

Římov
Strahovská
Římov
Betlém
Římov
Betlém
Římov
Průběžná
Římov
Průběžná
Římov
Svatojanská
Dolní Stropnice
Římov
Průběžná
Římov
Hamr
Římov
Školní
Římov
Průběžná

Úmrtí v roce 2014
Kajgr Jan
Kočerová Růžena
Kohout Josef
Kubata Jan
Majerová Irena
Mikešová Jaroslava
Štrobová Zdeňka

Branišovice
Dolní Stropnice (104 let)
Římov
U křížku
Dolní Stropnice
Římov
Krumlovská
Římov
Školní
Římov
Průběžná

Přihlášeno:
Odhlášeno :
Celkem:

33 osob
15 osob
858 obyvatel (statisticky neověřeno)

ZE ŠKOLNÍCH LAVIC
Obrovský úspěch – k zápisu dorazilo 21 dětí
Ve dnech 15. a 16. ledna 2015 se konal v naší škole zápis k základnímu vzdělávání.
Přišlo 21 dětí z Římova a okolí, bude k nám dojíždět i žákyně z Českých Budějovic.
Vznikne tak třída, ve které se budou vzdělávat žáci stejného věku. Děkuji rodičům, že
umožní svým dětem zažívat slasti i strasti prvních pěti let školní docházky se svými
sousedy, poznat, pochopit a tolerovat se navzájem, získat vztah k lidem, krajině, tradicím
svého domova.
Mgr. Jitka Pražáková, ředitelka školy

POČÍTAČOVÝ KURZ - MÁM POD ČEPICÍ
Dvacet dva obyvatel Římova si potvrdilo, že „Má pod čepicí“
Krátce před Vánocemi skončil v obci Římov tříměsíční vzdělávací kurz projektu
Mám pod čepicí. Zúčastnilo se ho 14 žen a 8 mužů. Kurz pořádala českobudějovická
Attavena ve spolupráci se starostou obce Ing. Miroslavem Slintákem.

Kurz byl zaměřen především na počítačové dovednosti, ale nezapomnělo se ani na
spotřebitelské, právní a další užitečné znalosti. Co se tedy účastníci všechno naučili?

Pracovali s internetem a e-mailem a dozvěděli se i o možnosti telefonování přes Skype.
Zjistili, jak dohledat potřebné informace díky klíčovým slovům a frázím nebo pozvat
známé k chatu. Seznámili se s nejdůležitějšími kancelářskými programy MS Word a MS
Excel, které jim poslouží k tvorbě textových dokumentů a tabulkových přehledů skrz
vybrané početní funkce. Velmi se líbila i lekce o úpravě fotografií, ve které se naučili
stahovat obrázky z fotoaparátů do počítače, následně je upravit a pak třeba odeslat emailem přátelům.
Všechny zaujala i lekce zaměřená na práva spotřebitelů při reklamacích a změny
vyplývající z nového občanského zákoníku pod vedením Romana Bureše z asociace SOS
(Sdružení obrany spotřebitelů).
Jedním z účastníků byl Petr Korych: „Na začátku jsem měl obavy, zda výuku zvládnu. Díky
srozumitelnému výkladu a přátelskému přístupu, trpělivosti a odbornosti lektora a
asistentky jsem na ně brzy zapomněl. Každý jsme během výuky měli svůj počítač
s Windows 8.1. , které pro mě byly novinkou.“ říká o účasti v kurzu. Petr, stejně jako
dalších 21 účastníků absolvoval kurz úspěšně a získal osvědčení.
„Studenti byli báječní,“ říká zkušený lektor Viktor Váňa, který celý kurz vedl. „Navíc
jsme se všichni spřátelili natolik, že jsem se na každou výuku v Římově již dopředu těšil. A
myslím si, že to platilo oboustranně.“ Při výuce asistovala Markéta Dolénková, kterou si
všichni oblíbili pro její laskavý přístup.
Účastníci měli kurz bezplatně.
Projekt Mám pod čepicí
(CZ.1.07/3.1.00/50.0021)
je
financován z prostředků ESF
prostřednictvím
Operačního
programu
Vzdělávání
pro
konkurenceschopnos a státního
rozpočtu ČR. Jako bonus každý
účastník
obdržel
bezplatný
přístup k vzdělávacímu portálu
Virtuální kolega na adrese
www.virtualnikolega.cz.
Na
něm si mohli vybrat ze spousty
studijních materiálů - videí,
kvízů, cvičení a dalších materiálů k tématům MS Word, MS Excel, tvorba životopisu,
webových stránek, příprava prezentací, úprava fotek a mnoho dalších.
Římov je jednou ze sedmi obcí do 2000 obyvatel, kde již kurzy proběhly. V dalších
pěti právě probíhají a ještě nejméně 6 obcí v Jihočeském kraji a na Vysočině kurz teprve
čeká. Více informací, ohlasy a fotografie z výuky lze nalézt na na internetové adrese
www.mampodcepici.webnode.cz.
Marie Valentová, tel.: 608 152 234, e-mail: marie.valentova@attavena.cz

OHLÉDNUTÍ ZA VÁNOČNÍM ČASEM
Vánoce a čas s nimi spojený opět utekl jako voda a vstoupili jsme společně do nového
roku. Dovolte proto krátké připomenutí těch nejvýznamnějších kulturních událostí, které
se během adventního času v naší obci a přilehlých osadách uskutečnily.
Ještě než jsme zapálili první svíci na adventním
věnci, mohli jsme si společně s dětmi ze ZŠ a MŠ
Římov a jejich rodiči pod vedením Mgr. Jitky
Pražákové zazpívat při rozsvícení našeho, letos
skutečně krásného, vánočního stromu. Samotnému
rozsvícení předcházelo žehnání adventních věnců
a slovo pátera Maxmiliána.

5. 12. proběhla mikulášská nadílka v mateřské i základní
škole a večer naděloval Mikuláš s čerty a andělem, jak je zde
již dlouholetou tradicí, u dětí doma.
Naši nejmenší si pro nás
připravili v areálu školky
vánoční vystoupení –
zpívanou hru o zvířátkách
v zimě. Poté následovalo
malé
občerstvení
s
ochutnávkou cukroví od
maminek či babiček.

Týden před Štědrým
dnem se již podruhé
konala vánoční hra
žáků základní školy a
předškoláků
za
doprovodu
rodičů
„Byla cesta ušlapaná“,
kterou zrežírovala paní
ředitelka Mgr. Jitka
Pražáková.

Poslední předvánoční sobotu hostil kulturní prostor Pod Ořechem „Vánoční
zpívání“ – folkrockové koledy, zazpívalo hudební seskupení z Krasejovky a ze Římova
pod vedením Radka Máchy.
Na návsi V Dolní Stropnici místní ochotníci sehráli Živý Betlém a v muzeu
v Roubence zakončilo svou dlouhou cestu Betlémské světlo, které jsme si odtud mohli
večer před Štědrým dnem donést do svých domovů.
Věřím, že jste si adventní čas a vánoční svátky, i za přispění nejen těchto kulturních
událostí, pěkně užili a do nového roku vykročili tou správnou nohou.
Klára Vášová

PŘEHLED KULTURNÍCH A SPOLEČENSKÝCH AKCÍ
30.01. Společenský bál ČČK a SDH Dolní Stropnice - od 20:00 – hraje Miniševětínka
31.01. Ples akčního klubu Hlubina - Pod Ořechem - od 19:30 - hraje Paraván
07.02. Hasičský ples SDH Římov - hotel Malše
13.02. Branišovický bál - v Dolní Stropnici
14.02. Dětský maškarní bál - hotel Malše – od 14:00
17.02. Masopustní úterý - hotel Malše
14.03. Sportovní ples - hotel Malše
Program vystoupení římovského masopustu 2015:
03.02. Domov pro seniory Hvízdal
06.02. - 08.02. - zájezd koledníků za našimi krajany do Chorvatska - pro zájemce, kteří by
se zájezdu chtěli zúčastnit - volná místa jsou a je možné se hlásit na OÚ
12.02. Dům pro seniory Máj
14.02. Masopustní obchůzka v Římově, začátek v 8.00 hod. před kostelem Sv. Ducha
večer posezení s lidovou muzikou v restauraci Modrý džbán

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2015
Děkujeme farnímu úřadu v Římově, všem malým i dospělým koledníkům za
uspořádání letošní “tříkrálové koledy„ kde se podařilo vybrat bezmála 22 tis Kč.
Poděkování samozřejmě patří i všem občanům Římova a jeho okolí a osady Krasejovka.
Prostředky z Tříkrálové sbírky jsou tradičně určeny na pomoc lidem nemocným, se
zdravotním postižením, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně
potřebným.
Na stránkách obce www.rimov.cz jsou různé aktivity blíže specifikovány. Rovněž
zde najdete i fotomateriály k uskutečněným akcím.
Uzávěrka příštího čísla: 25.3.2015
Vydává OÚ Římov, PSČ 373 24, tel. 387 987 236, rimov@volny.cz
Registrováno pod evidenčním číslem MK ČR E 10040.
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