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Trávo, trávo, jak jsi sladká
pro kůzlátka, pro housátka
a co šťávy pro včeličky
přichystaly jetelíčky!
Kdo je mladý, ten si zpívá
a těm starším copak zbývá?
Přidat se k těm písním taky,
zahnat všelijaké mraky.

Úsměv v každém věku Vám přejeVaše zastupitelstvo!
USNESENÍ
z 19. zasedání Zastupitelstva obce Ř Í M O V, dne 13. 4. 2016
Zastupitelstvo obce souhlasí:
- s předloženou výroční zprávou obce Římov za rok 2015 o činnosti v oblasti
poskytování informací dle zákona č.106/1999 Sb.;
- 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.
1739/3,1880,1933/2,1933/3,1933/7,3198/22,3202/1,3204/4,3206,3291/1,3291/3,329
1/4,3291/5,3291/7,3302 v k.ú. Branišovice u Římova zapsaném na LV č.1 pro
obec Římov, pod názvem „Branišovice – rekonstrukce NN “, kde je oprávněný
vlastníkem a provozovatelem zařízení distribuční soustavy;
- se zveřejněním záměru dle GP č.651-8F/2016, který řeší směnu obce Římov a TJ
Sokol Římov. Jedná se o pozemek pod ubytovnou TJ Sokol v k.ú Římov, který je ve
vlastnictví obce a pozemek parc.č. 1411/1 v k.ú. Římov(Hamr), který je ve
vlastnictví TJ Sokol Římov;
- se zveřejněním záměru dle GP č.515-5F/2016, který řeší směnu mezi obcí Římov a
M.H, Z.H. a J.H. vlastníky pozemků parc.č. (KN) 2183/6 o výměře 51 m2 a
(KN)2183/12 o výměře 322 m2 vše v k.ú. Dolní Stropnice. Obec bude směňovat
nově vzniklý pozemek dle GP poz.parc.č. 1925/15 o výměře 364 m2 a stávající
poz.parc.č.(KN) 1920/10 o výměře 9 m2;
- s návrhem na rozdělení zisku za rok 2015 vyplývající z výsledku hospodaření ZŠ a
MŠ Římov a to ve výši 42 364,93 Kč. Tento bude rozdělen následovně:32 364,93
Kč do rezervního fondu a 10 000 Kč do fondu odměn;
- s poskytnutím příspěvku v částce 3 000,-Kč pro obecně prospěšnou společnost
„Rafael“ první dočasný domov pro týrané psy o.p.s se sídlem v k.ú. Doudleby.
Použití finančních prostředků je obsaženo v žádosti;

- s poskytnutím příspěvku v částce 6 000,-Kč pro Místní skupinu ČČK Dolní
Stropnice. Použití finančních prostředků je obsaženo v žádosti;
- poskytnutím individuální dotace z rozpočtu obce Římov pro TJ Sokol Římov ve
výši 140.000 Kč, která bude využita na provoz tohoto spolku a pověřuje starostu
uzavřít veřejnoprávní smlouvu. Poskytnutá dotace bude do konce roku 2016
vyúčtována a předložena zastupitelstvu obce. Použití finančních prostředků je
součástí žádosti;
- s uzavřením veřejnoprávní smlouvy mezi obcí Římov a Statutárním městem České
Budějovice na úseku výkonu speciálního stavebního úřadu ve věcech místních
komunikací. Současně s tím ZO souhlasí s podáním žádosti o udělení souhlasu
ke Krajskému úřadu v Českých Budějovicích (odbor legislativy a vnitřních věcí);
- a pověřuje starostu k podepsání příkazní smlouvy s Českou vodohospodářskou s.r.o,
která zajistí podání žádosti v co nejkratším termínu. Termínová ujednání, která byla
projednána na ZO č.18 ze dne 16.3.2016 s obyvateli Dolní Stropnice zůstávají i
nadále v platnosti a nemělo by dojít k časovým prodlevám se zahájením výstavby v
letošním roce;
- s uzavřením smlouvy o výpůjčce mezi obcí Římov a jednotlivými občany, kteří si
odeberou hnědou popelnici na ukládání a svoz bioodpadu.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
- a projednalo investice období let 2017 a 2018, kde by bylo možno podat žádosti
o dotace. K některým záměrům je nutno vypracovat projektové dokumentace,
včetně rozpočtů a stavebního povolení. Jedná se zejména o rekonstrukci půdních
prostor v ZŠ Římov za účelem zvýšení kapacity, opravy místních komunikací,
výstavba sociálního zařízení na veřejném tábořišti Hamr, vypracování PD na ČOV
pro osady Branišovice a Dolní Stropnice;
- žádost J.a I. G, Branišovice 36 o možnosti odkoupení pozemku parc.č. 1930/53 v
k.ú. Branišovice . ZO Římov odkládá tuto žádost z důvodu právě zpracovávané
územní studie v této lokalitě, kde ještě PD nebyla předložena;
- informaci společnosti Marius Pedersen o připravovaném sběru nebezpečných
odpadů, který se uskuteční v sobotu 30.4.2016. Podrobný seznam a časů
jednotlivých zastávek bude vyvěšen v obci i v jednotlivých osadách a vyhlášen;
- a projednalo došlou nabídku společnosti Čevak a.s., která řeší vystrojení 2.aktivační
linky a obnovu dmychadla. Vzhledem k již známým investicím pro rok 2016
projedná ZO tuto nabídku s možností realizace až v roce 2017 s podporou krajského
vodohospodářského dotačního titulu;
- podepsání smlouvy se spol. TREVILE a.s, která bude i v letošním roce pro obec
zajišťovat sběr bioodpadu. Kontejner bude umístěn na asfaltové ploše za kaplí
K Loučení konci března 2016;
- informaci starosty, že dle seznamu nahlášených osob z obce Římov byly přivezeny
hnědé popelnice na biodpad, které budou na základě smlouvy o výpůjčce postupně
vydávány občanům;
- podepsání nájemní smlouvy s panem M.Š.na pronájem provozní chatky na veřejném
tábořišti Hamr za účelem zajištění občerstvení pro rok 2016. Součástí je i zajištění
správcovských služeb na tomto tábořišti.

USNESENÍ
z 20. zasedání Zastupitelstva obce Ř Í M O V, dne 11. 5. 2016
Zastupitelstvo obce souhlasí:
- s rozpočtovou změnou č.2;
- nesouhlasí s předloženým návrhem pana P. B. ,České Budějovice , který podal
žádost o pronájem části pozemku 1545/1 v chatové oblasti Klady;
- se směnnou smlouvou mezi Obcí Římov a TJ Sokol Římov. Předmětem směnné
smlouvy je pozemek KN 40/2 pod ubytovnou TJ Sokol v k.ú Římov, který je ve
vlastnictví obce a pozemek parc.č. 1411/1 v k.ú. Římov, který je ve vlastnictví TJ
Sokol Římov. Rozdílová cena dle vyhotovených znaleckých posudků bude
doplacena TJ Sokol Římov;
- se směnnou smlouvou mezi Obcí Římov a M.H Dolní Stropnice, Z.H. Římov a J.
H. České Budějovice, týkají se směny pozemků parc.č. (KN) 2183/6 o výměře 51
m2 a (KN) 2183/12 o výměře 322 m2 vše v k.ú. Dolní Stropnice. Obec bude
směňovat nově vzniklý pozemek dle GP poz.parc.č. 1925/15 o výměře 364 m2 a
stávající poz.parc.č.(KN) 1920/10 o výměře 9 m2;
- s vydáním dodatku č.2 vnitřní směrnice obce Římov o oběhu účetních dokladů a
vedení majetku obce;
- a schvaluje přijetí sponzorského daru ve výši 2150,- Kč od Honebního společenstva
Krasejovka pro ZŠ a MŠ Římov.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
- předložený návrh závěrečného účtu a hospodaření obce Římov za rok 2015, tento
bude řádně zveřejněn, schválení na příštím zastupitelstvu obce;
- informaci starosty ze schůzky valné hromady SMO Pomalší, kde byly projednány
jednotlivé budoucí aktivity, kterými se budou jednotlivé obce v rámci svazku ubírat.
Svazek i v letošním roce obdržel dotace v rámci programu POV jihočeského kraje;
- výsledky závěrečného účtu SMO Pomalší za rok 2015;
- zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2015, která se uskutečnila
dne 10.5.2015 v OÚ Římov. Zjištěné závady, které neměly závažnost nedostatků,
budou odstraněny v lednové uzávěrce a vyrozumění o nápravě zasláno na krajský
úřad. Zpráva o výsledku hospodaření bude součástí závěrečného účtu, který bude
řádně zveřejněn;
- omezení průjezdu na obecní komunikaci k zimnímu stadionu z důvodu pořádání
lukostřelecké akce, kterou organizuje TJ Římov dne 21.5.2016.
Žádáme a apelujeme na občany , aby dodržovali otevírací dobu na sběrném místě
v Římově, která je v sobotu od 13:00 do 15:00 a nedělali „potajmu“ nepořádek v době,
kdy zde není správce. S úklidem netříděného nepořádku má pak obec velké starosti.
ZO Vám předem děkuje

SDH ŘÍMOV
Po
krátkém
odpočinku
jsme
se
s Mladými
hasiči
od
poloviny ledna opět začali
scházet na pravidelných
schůzkách v tělocvičně.
Měli jsme toho na práci
opravdu hodně. Učili jsme
se vše potřebné pro závod
požárnické všestrannosti,
tzn. uzle, zdravovědu,
topografické
značky,
orientaci v mapě, střelbu
ze vzduchovky, hasební prostředky a spoustu dalších věcí. Některé děti složily první
zkoušku a získaly svůj první odznak odbornosti – strojník junior. Děti si začaly psát
vlastní kroniku, která se pomalu ale jistě plní společnými zážitky. Když konečně počasí
dovolilo, začali jsme trénovat útok, který je letos o 100% lepší, než byl loni. S celkovým
počtem 13 dětí jsme vytvořili dvě družstva, se kterými jsme 7. května vyrazili na jarní
kolo hry Plamen. Obě družstva si vedla skvěle! Za jediný rok tréninků v kroužku Mladých
hasičů se děti musely naučit opravdu velkou spoustu nových věcí od různých druhů štafet,
přes všechny disciplíny v závodu požárnické všestrannosti až po požární útok. A protože
jsou moc šikovné, baví je to a pořádně jsme si mákli, uteklo nám třetí místo po celkovém
součtu podzimního a jarního kola o pouhý jeden bod. I přesto první družstvo postoupilo do
okresního kola, kde na nás 28. května ve Zlivi bude čekat všech pět disciplín.
Protože ale není všechno jen o práci, ale
chceme si také užít zábavu, vyrazili jsme
jednu dubnovou sobotu na výlet na
Todeňskou horu. Autobusem jsme se svezli
do „Mokráče“ a odtud pokračovali pěšky.
Na hoře jsme opekli buřty, posvačili,
odpočinuli si a vyrazili zpět na autobus.
Počasí nám přálo a výlet byl parádní.

V sobotu 11. června máme v plánu relax a zábavu v adrenalin parku v Hlukové nad
Vltavou a týden na to se předvedeme na domácí půdě při hasičské soutěži v Římově. Ve
středu 22.6. nebo 29.6. (podle počasí) uděláme závěrečný zábavný trénink společně
s rodiči, na které se chystá překvapení  a poslední červnový víkend se chystáme na čundr
se stanováním na soutoku řeky Černé a Malše.
Tým trenérů

VÝLET DO SENÁTU
V úterý 17. května jsme přijali pozvání senátora Jirsy a vyrazili s místními obyvateli do
Prahy. Na programu byla návštěva Senátu, diskuse s panem senátorem a komentovaná
prohlídka Senátu. Navštívili jsme krásné prostory Valdštejnského paláce včetně místnosti,
ve které se schvalují zákony České republiky, prohlédli si zahradu paláce s největší
umělou krápníkovou stěnou v Evropě – severně od Alp.

Po obědě jsme vyrazili na krátkou
procházku Prahou, přes Karlův Most
do přístavu. Tam již na nás čekaly dvě
lodičky a my jsme si vychutnávali
krásy Prahy z jiného pohledu než
obvykle. Kapitán lodi nám podrobně
popsal jednotlivé historické památky a
seznámil nás s různými pražskými
zajímavostmi či historkami.

Počasí nám přálo, a tak závěrečný rozchod strávil každý po svém. Někdo ještě navštívil
muzeum Karlova mostu či se kochal historickou Prahou, jiní využili volný čas k nákupům
nebo odpočívali v pražských restauracích.
Příjemně strávený den si můžete připomenout na přiložených fotografiích a na webových
stránkách obce.
Tamara Fuxová

O Senátu:
Senát Parlamentu ČR je ústavní institucí, která spolu s Poslaneckou sněmovnou
Parlamentu ČR vykonává moc zákonodárnou. Naplňuje přitom pravomoci dané Ústavou
ČR a některými běžnými zákony.
Senát Parlamentu ČR je složen z 81 senátorů, přičemž každé dva roky probíhají volby do
1/3 Senátu. Na ustavující schůzi, která se koná po každých pravidelných volbách, jsou pak
senátoři zvoleni do výborů, komisí a delegací. Současně se senátoři sdružují do
senátorských klubů, které jsou zakládány s ohledem na stranickou příslušnost senátorů.
Schůze Senátu jsou veřejné. Pouze v případě, jsou-li na pořadu schůze zařazeny utajované
otázky související s obranou nebo bezpečností státu nebo jiné závažné utajované
skutečnosti, může být na návrh vlády nebo usnesení Senátu jednání schůze neveřejné.
Senát sídlí v areálu Valdštejnského, Kolovratského a Malého Fürstenberského paláce.
Valdštejnský palác nechal vybudovat mocný český šlechtic, generalissimus císařských
vojsk Albrecht Václav Eusebius z Valdštejna (1583-1634) jako svou pražskou rezidenci.
Projektantem paláce byl italský architekt Andrea Spezza.
Stavební práce na paláci byly zahájeny v roce 1623 a kromě Spezzy se na nich podíleli
další italští mistři, jako například Nicolo Sebregondi nebo Giovanni Pieroni.
Albrecht z Valdštejna se ze svého sídla netěšil dlouho. Od roku 1630, kdy byla
dokončována výzdoba paláce, do své násilné smrti v roce 1634 v něm strávil nanejvýš 12
měsíců. Některé prameny dokonce uvádějí, že v paláci pobyl celkem pouhých 80 dnů.
Vzhledem k tomu, že byl Valdštejn na sklonku života prohlášen za zrádce, mohl jeho
majetky císař zabavit, a palác se tak po vévodově smrti dostal do vlastnictví Habsburků.
Krátce poté ho za symbolickou cenu od císaře odkoupil vévodův vzdálený příbuzný
Maxmilián z Valdštejna a Valdštejnové pak palác obývali více než tři sta let. Od roku
1945 je palác majetkem státu.)

UKLIĎME ČESKO
Hlavní úklidový den projektu Ukliďme Česko připadl na sobotu 16. dubna. Cílem je
zviditelnit problém černých skládek v naší zemi. “Chceme žít v čistém prostředí!” ozývají
se nespokojení lidé. Prvním krokem však je přiznat si, že roztroušený odpad a nelegální
skládky se z přírody samy neuklidí.
Do akce se zapojilo 65 000
dobrovolníků z celé České
republiky. Ani v Římově jsme
nezůstali k našemu
okolí
lhostejní a dubnovou sobotu se
v pracovním sešli, abychom
uklidili Římov a jeho okolí.
Římovského úklidu se tento
rok zúčastnily zejména děti
s rodiči. Za jejich píli a odhodlání přiložit ruku k dílu děkujeme! Věříme, že se příští rok
sejdeme v hojnějším počtu.
Tamara Fuxová

NORD CUP 2016- lukostřelba
Rekordních 244 lukostřelců přilákal v sobotu 21.
května do Římova mezinárodní turnaj Nordcup.
Jako první otestovali zbrusu novou loveckou 3D
stezku. Tu na dvouapůlkilometrovém okruhu nedaleko obce
vybudoval lukostřelecký oddíl Itaclub, jenž se nedávno stal
součástí TJ Sokol Římov.
Premiérový lukostřelecký závod v Římově si jeho účastníci
pochvalovali. „Parkur se mi moc líbil, vede krásnou krajinou,
nechybí na něm ani náročné terče,“ pokyvoval uznale hlavou
Manfred Kitzmüller z rakouského Helfenbergu. „Parádně jsme si to užili, rádi přijedeme
zase,“ přidala se k dlouhé řadě spokojených střelců Růžena Klierová, členka SK
Lukostřelba-Libichov.
Jak za pořádající Itaclub dodává Iveta Mikešová, podobně pozitivních reakcí se sešlo
nespočet. „Čechům i Rakušanům se líbil nejen samotný závod. Učarovala jim i zdejší
příroda a přímo nadšení jsou také z Římova. Rozhodně se sem chtějí vracet,“ shrnuje
ohlasy.
Jak ale členové lukostřeleckého oddílu zdůrazňují,
zorganizovat povedený závod ani vybudovat loveckou 3D
stezku by se nepodařilo bez vstřícnosti a pomoci řady
místních. „Rádi bychom poděkovali všem majitelům
pozemků, kteří umožnili vznik tohoto areálu. Každý parkur
potřebuje samozřejmě i zázemí. Za tímto účelem jsme jako
celý Sokol Římov urychlili rekonstrukci areálu bývalého
zimního stadionu. Ani to by se nepodařilo bez pomoci

mnoha brigádníků,“ cení si Iveta Mikešová.
Už v červenci bude římovský parkur hostit další
oblíbený Country turnaj s mezinárodní účastí.
Areál je ale v provozu každý den. Trať, na které
se lukostřelci pohybují, vede mimo zemědělsky
využitelné plochy, převážně lesem a hůře
přístupným terénem, jako jsou strouhy, zarostlé
meze apod. Tam z předem daných stanovišť
střílejí na figuríny zvířat. Terče jsou zabezpečené
tak, aby šípy ani v případě, že střelec c&i acute;l
mine, neohrozily náhodné kolemjdoucí, cyklisty
či houbaře.
Více o lukostřelbě v Římově najdete na www.itaclub.cz
Poděkování
Tímto bych chtěl poděkovat všem lidem, kteří se podíleli na pořádání a přípravě celé akce.
Velký dík patří také majitelům pozemků, na kterých se vlastní závod uskutečnil, a
samozřejmě všem občanům obce, kterým akce jakkoliv zkomplikovala život, děkujeme za
pochopení.
Pavel Crkva TJ Sokol Římov

PŘEHLED KULTURNÍCH A SPOLEČENSKÝCH AKCÍ
29.05. Den dětí
18.06. Hasičská soutěž v Římově

Sportovní akce:
25.06. Nohejbal dvojice turnaj
09.07. Volejbal trojice turnaj
23.07. Fotbal turnaj Peti Mikuláše 30+ (pro starší a pokročilé)
23.07. Letní lukostřelecký turnaj
30.07. Tradiční fotbalový turnaj Sokol
06.08. Volejbal dvojice turnaj
13.08. Nohejbal trojice turnaj

Připravujeme:
Letní olympijské hry pro děti i dospělé
Letní kino

GALERIE
6.5. -2.6. – Šárka Svobodová – obrazy
3.6. -23.6. – Marie Holečková – obrazy
24.6.-28.7. – František R. Čech – prodejní „reprodukce“, knihy, DVD – vernisáž 25.6.
29.7.-25.8. – Vlasta Kahovcová – obrazy
26.8.-16.9. – Petra Dvořáková Haisová – obrazy
Data vernisáží výstav jsou pátky (tučně označené), obvykle od 18.00 hodin v galerii.
Uzávěrka příštího čísla: 30.6.2016
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