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ŘÍMOV

USNESENÍ
z 32. zasedání Zastupitelstva obce Ř Í M O V, dne 19.4.2017
Zastupitelstvo obce souhlasí:
- s celoročním hospodařením obce za rok 2016 a schvaluje závěrečný účet, včetně
účetní závěrky obce Římov a ZŠ a MŠ Římov za rok 2016 - bez výhrad.
Závěrečný účet obce byl řádně zveřejněn.
- s nápravným opatřením, zjištěné závady vyplývající z kontroly hospodaření
obce, které neměly závažnost nedostatků, byly odstraněny a vyrozumění o
nápravě zasláno na Krajský úřad.
- s obsahem příkazní smlouvy spočívající s obsahem zadávací dokumentace pro
zakázku malého rozsahu pro výběr zhotovitele na „stavební úpravy podkroví ZŠ
Římov.
- s obsahem příkazní smlouvy spočívající s obsahem zadávací dokumentace pro
zakázku malého rozsahu pro výběr zhotovitele na akci „prodloužení vodovodu a
kanalizace v osadě Kladiny.
v obou případech je příkazníkem Stavební poradna spol. s.r.o. z Českých
Budějovic.
- se zveřejněním záměru pana M.Š., Římov 25 týkající se pronájmu části plochy
parc.č. (KN) 1/1 (ostatní plocha zeleň) v k.ú. Římov k účelům letního posezení
před restaurací.
- s návrhem paní O. P. Kamenný Újezd na pořízení změny ÚP obce Římov ,
týkající se změny funkčního využití pozemku PK 776 v k.ú. Římov ze stávající
plocha zemědělské do ploch smíšených výrobních-agroturistika.
- s obsahem smlouvy o zápůjčce, týkající se poskytnutí finančních prostředků na
financování stavby Dolní Stropnice - zásobování pitnou vodou ve výši 4 mil.
Kč.
- se zvýšením kapacity ZŠ Římov z 45 dětí na nový stav 55 dětí.
Zastupitelstvo obce souhlasí:
-

-

se zveřejněním záměru pana D. H. z Čekých Budějovic týkající se odkupu části
z obecního pozemku parc.č. 1545/3 v k.ú. Dolní Stropnice. Jedná se o pozemek
o výměře cca 1500 m2 , který se nachází v těsné blízkosti jejich rekreačních
chat v části zvané Klady.
se zveřejněním záměru paní M. V. z Římova o možnosti odkoupení části z
obecního pozemku 258/1 o výměře 32,5 m2 v k.ú. Římov

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
- rozpočtovou změnu č.2/2017
- informaci o probíhajících stavebních pracích v obci Římov a okolních osadách.
o V osadě Dolní Stropnice probíhají práce na akci zásobení Dolní Stropnice
pitnou vodou. V současnosti probíhají výkopové práce a pokládka
vodovodního potrubí.
o Probíhají přípravné práce a bude zahájeno výběrové řízení na stavební úpravy
podkroví v ZŠ Římov
o Pokračují také přípravné práce na stavebních úpravách obecní nemovitosti
parc.č. 20/3(bývalý sklad obce), kde v příštím roce budou otevřeny nové
výstavní prostory.
o V osadě Branišovice, bude opravena část propadlé kanalizace v blízkosti
hlavní komunikace ve směru na Mokrý Lom.
o Dále budou probíhat drobné stavební úpravy a opravy – výtluky komunikací
po zimních měsících, drobné stavební úpravy v obecním kulturním zařízení
- informaci starosty ze schůzky starostů SMO Pomalší. Shromáždění starostů
odsouhlasilo závěrečný účet a celoroční hospodaření za rok 2016, tento byl
zastupitelstvu předložen k nahlédnutí.
- dne 24.6.2017 se ve Velešíně uskuteční slavnostní „dny Pomalší“ , kde jsou všichni
srdečně zváni.
- kompostéry, o které bylo letos v rámci dotace zažádáno, budou občanům k dispozici
pravděpodobně v průběhu měsíce září 2017.
- znovupodepsání nájemní smlouvy týkající se pronájmu provozní chatky za účelem
provozování občerstvení a správce veřejného tábořiště na Hamru.
- žádost paní Anny Šilhanové, se kterou bude podepsána nájemní smlouva na období
od dubna 2017 do konce října 2017. Záměr pronájmu byl řádně zveřejněn.
- pozvání organizátorů benefiční akce „Římovský běh pro úsměv“, který se uskuteční
17.6.2017 v odpoledních hodinách na starém fotbalovém hřišti.

USNESENÍ
z 33. zasedání Zastupitelstva obce Ř Í M O V, dne 17.5.2017
Zastupitelstvo obce souhlasí:
- s rozpočtovou změnou č.3/2017.
- s obsahem zadávací dokumentace a obsahem smlouvy o dílo k výběrovému řízení
„stavební úpravy ZŠ Římov“. Výběrové řízení bude zabezpečovat spol. Stavební
poradna s.r.o.
- s obsahem příkazní smlouvy k pořízení změny č.1 územního plánu Římov. ZO obce
dále :
schvaluje - uzavření příkazní smlouvy s paní Ing. Lenkou Šímovou, která je
oprávněna k výkonu územně plánovací činnosti dle § 24 stavebního zákona
určuje – pana ing. Miroslava Slintáka starostu obce, zastupitelem pro spolupráci s
pořizovatelem při pořizování změny č.1 územního plánu Římov

ukládá – panu ing. Miroslavu Slintákovi starostovi obce, informovat o výsledku
jednání zastupitelstva úřad územního plánování a spolupracovat s pořizovatelem
územního plánu.
- se zveřejněním záměru prodeje parc. KN1945/26 o výměře 1080 m2 v k.ú. Dolní
Stropnice. Parcele vznikla oddělením od parcely 1545/3 dle geometrického plánu č.
527-2F/2017. Pozemek se nachází v rekreační oblasti Klady a je dle ÚP vhodný
pro výstavbu rekreačního objektu. Součástí zveřejněného záměru budou podmínky
vyplývající z ÚP Římov a také podmínky stanovené ZO.
- souhlasí s pronájmem části plochy parc.č. (KN) 1/1 (ostatní plocha zeleň) a parc.č.
1356/13 v k.ú. Římov k účelům letního posezení před obecní restaurací v Římově
dle přílohy č.1 u smlouvy. Záměr pronájmu byl zveřejněn.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
- informaci o pokračující spolupráci s rakouskými partnery v rámci projektu Interreg,
projektu který spojuje příhraniční obce zejména v oblasti výměny zkušeností
cestovního ruchu a souvisejících aktivit. Do projektu jsou dále zapojeny SMO
Pomalší, SMO Růže a město Nové Hrady.
Z hlavních investic na české straně je vybudování „muzea poutnictví“ v Římově,
výstavba rozhledny v Kaplici a vydávání nezbytných propagačních a turistických
podkladů.
- informaci starosty o přetrvávajícím nedodržování pořádku u sběrných kontejnerů na
trávu a větvě. Svozová firma upozornila, že se v kontejnerech objevují věci, které
sem nepatří (eternit, pneumatiky, rozbitý nábytek apod.). Pokud i nadále nebude
dodržován pořádek, bude muset obec ukončit spolupráci se svozovou společností.
- ZO bere na vědomí a projednalo došlou výroční technickohospodářskou zprávu
provozovatele vodohospodářské infrastruktury spol. Čevak za rok 2016, jejíž
součástí je i plán investic pro rok 2017.

INTERREG
„Grenzenlos Radfahren am Grünen Band Europa – Cyklistika bez hranic v Zeleném pásu
Evropy“ – projekt zaměřený na rozvoj a propagaci přírodního a kulturního dědictví, který
budou společně od března 2017 do prosince 2019 realizovat mikroregiony Pomalší a
Sdružení růže, Město Nové Hrady a rakouští partneři – Naturraum Grünes Band GmbH a
Tourismusverband Mühlviertel – Kernland. Díky projektu tak bude realizována řada
aktivit, které přispějí k rozšíření povědomí o společné historii, přírodních a kulturních
hodnotách na obou stranách hranice, vzniknou nové expozice, naváděcí systémy a další
vybavení pro rozvoj turistického ruchu, mapy, publikace. Více informací o projektu
naleznete na stránkách uvedených partnerů. Projekt je realizován s podporou programu
přeshraniční spolupráce Interreg V-A Rakousko – Česká republika.

INZERCE- BRIGÁDA
ZD Ločenice hledá brigádníky starší 18 let na posklizňovou linku obilí (sušku), červenec
– srpen 2017. Nutná znalost PC. Jedná se o prašné prostředí a směnný provoz. Dobré
platové podmínky. Kontakt - 387 962 104, pí Žemličková; zdlocenice8@volny.cz

PŘEHLED KULTURNÍCH A SPOLEČENSKÝCH AKCÍ
3.6.
3.6.
2.6.-22.6.
17.6.
23.6.-6.7.
24.6.

Dětský den – Římov 15:00 – staré fotbalové hřiště
Dětský den – Branišovice 15:00
Výstava obrazů – Galerie Římov, vernisáž 2.6. v 18:00 hod.
Římovský běh pro úsměv – staré fotbalové hřiště
Obyvatelé Římova v I.světové válce – Galerie Římov, vernisáž 23.6. v 18:00
Festival Pomalší – Velešín 10:00

TJ SOKOL ŘÍMOV
Areál Holly Valley – summer 2017
1.7.
22.7.
29.7.
5.8.

Beach volejbal dvojice
Beach volejbal trojice
Fotbalovej turnaj Sokol Římov
Nohejbal 2ky nebo 3ky

Předběžné přihlášky lze podat v
Koloniálu u Koupalů,
tel. 739 027 447 nebo v den
turnaje v místě konání.

Turisté
10.6.
Kremsmauer (nebo Kasberg)
16.6.-25.6. cyklovýlet „Makarská riviéra“ s CK Saturn www.cksaturn.cz
Ubytování Baška Voda, kaňon Cetiny, ostrovy Hvar a Brač
12.8.-20.8. devítidenní zájezd „Podkarpatská Rus“
Ubytování Kolčava – Četnická stanice

UPOZORNĚNÍ
Apelujeme na občany Římova a přilehlých osad na správné třídění odpadů, především
bioodpadu u hřiště a respektování otvírací doby sběrného dvora. Zároveň buďte
ohleduplní a dodržujte vyhlášku upravující hluk v obci – o nedělích je každý povinen
zdržet se veškerých prací spojených s užíváním hlučných strojů – sekaček na trávu,
cirkulárek, motorových pil, křovinořezů apod. Neznepříjemňujme život sobě a svým
spoluobčanům.
Nepořádek v chatové oblasti – poslední dobou se množí stížnosti na nepořádek v chatové
oblasti. Žádáme občany, aby odpad ukládali do přistavených kontejnerů a neskládali
velkoobjemový odpad k popelnicím, ten patří do sběrného dvora. Společnost Pedersen
takto složený odpad nevyveze. Děkujeme za pochopení.
Oznámení o přerušení elektrické energie:
- 5.6. 12:00 – 14:00
Branišovice
- 7.6. 09:00 – 11:00
Dolní Stropnice
- 7.6. 08:00 – 14:00
Římov – Betlém
- 12.6. 09:00 – 11:00
Římov
Napouštění bazénů - Začínající léto láká k osvěžení v domácích zahradních bazénech.
Nesprávný postup však může způsobit potíže nejen Vám, ale také sousedům. Chcete-li jej
naplnit z vodovodní přípojky, napouštějte bazén pomalu a mimo odběrovou špičku.
Odběr předem oznamte na linku společnosti ČEVAK a.s. 800 120 112.
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