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Informace z obecního úřadu
Vážení spoluobčané,

je příslib mobilních svozů během roku a kdo má

jak jsem slíbil, tak v každém čísle napíši
pár důležitých informací, které jsou třeba, abyste

zájem může využít služeb Velešínského sběrného
dvora, zde se za odpad platí.)

věděli - co se děje nebo co se chystá.

Začal již svoz bioodpadu a je to vždy lichá

Asi největším hitem poslední doby je

středa jednou za 14 dnů. Kdo toho má více tak

uzavření římovského mostu, které potrvá až do

jsou již připraveny kontejnery u rallycrosové

konce srpna.

dráhy.

Pomalu si začínáte zvykat na nový jízdní

Blíží se nám také nějaké společenské akce,

řád, který trochu zkomplikoval situaci zejména

a tak v závěru našeho listu najdete na ně pozvání.

lidem z Branišovic, jelikož některé spoje prostě

Každý si určitě něco vybere a přijde se pobavit.

nejezdí, anebo se dostanete do Římova, a to je vše.

Z letošních investičních akcí to bude

To se týká i dětí, které mají ranní a odpolední časy

zejména oprava obou sociálních zařízení v naší

také

MŠ, máme podanou žádost

na výstavbu

frekventovaná kamionová doprava, ale velkou

multifunkčního

se

průjezdnost si „užívají“ naši spoluobčané z

přechodu u obecního úřadu (bude se řešit i

Branišovic, Kladin a zejména z Dolní Stropnice.

dodělání světel v jiných lokalitách), osadili se

Zde je situace již hodně kritická a ocelovo -

nové hlásiče tam, kde byl slabý signál . To je asi v

dřevěný most dostává pěkně zabrat. Mám

letošním roce vše, vyjma nezbytných oprav a

informace, že jen za pár hodin ranních tudy

havárií.

změněny.

Sice

nám

ubude

velmi

hřiště,

udělá

nasvícení

projelo až 180 aut. A to byste je dříve spočítali na

Plánujeme udělání projektů, a to zejména

prstech ruky. Situace se už řeší ve spolupráci se

na ČOV v našich osadách a také na nové moderní

správou a údržbou silnic a policií. Bohužel se

sociální zařízení na kempu Hamr.

Dolní Stropnice stala zkratkou a tranzitem a lidi si

Je hotov projekt na modernizaci naší

to tudy zkracují, přestože oficiální objížďka vede

římovské ČOV a možná se v příštím roce započne

přes Ločenice a Svatý Jan. Doufám, že se nám

s jejím zkapacitněním, jelikož ta dnešní je už

podaří něco vyjednat. Lidem z osady přejeme, aby

hodně přetížená.

byli ještě trpěliví, a hlavně také, aby to vydržel
most, který na tuto zátěž není přizpůsoben.
Doufám, že jste si už zvykli na pár novinek
z letošního roku a to, že popeláři jezdí v pondělí a
že jsme ukončili provoz sběrného dvora v ZD (zde

Začalo nám jaro, takže krásné starosti na
našich zahrádkách, kde si každý rád odpočine od
běžných starostí. To vše Vám přejeme, jelikož i
Velikonoce jsou již za dveřmi. … 😊
Ing. Miroslav Slinták
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UNSNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ŘÍMOV,
konaného 12.3.2019
Zastupitelstvo obce souhlasí:
-

se zveřejněním záměru pana D. K. z Římova, týkající se pronájmu části z pozemku parc. č.202/12
( 30 m2) v k.ú. Římov. Jedná se o pozemek nacházející se u jeho RD a slouží jako předzahrádka a
přístup do jeho nemovitosti.

-

-

s žádostí pana T. V. a M. K. z Římova, týkající se odkupu pozemků st. parc. č. 165 o výměře 33
m2 a pozemků st. parc. č. 166 o výměře 31 m2 v k.ú. Římov. Jedná se o pozemky, které jsou dnes
zastavěny garážemi žadatelů (v ulici Kostelní). ZO schválilo odprodej výše uvedených pozemku v
ceně 300 Kč/m2. ZO pověřuje starostu k podepsání kupní smlouvy.
NESOUHLASÍ se záměrem pana L.P. z Č.B. , který se týká odprodeje části z pozemku 325/19 v
k.ú.Římov. Jedná se o část pozemku , která se nachází v těsné blízkosti jeho parcely 1142 a bude
sloužit jako přístup . ZO sděluje , že přístup z obecních pozemků je vždy zabezpečen a tudíž není
nutná koupě či směna tohoto pozemku.

-

se zveřejněním záměru pana M. P. z Římova, týkající se pronájmu části pozemku z parc.č. KN
1325/13

o výměře 15 m2. Na části svého pozemku a budoucího pronajatého pozemku by si rád

postavil dřevěnou pergolu, která bude sloužit jako parkovací stání pro 2 auta. Pronájem pozemku je
nutný pro budoucí stavební řízení.
-

se zveřejněním záměru na pronájem provozní chatky za účelem provozování občerstvení a správce
veřejného tábořiště na Hamru na období od dubna 2018 do konce října 2018.

-

se zveřejněním záměru na pronájem části obecního pozemku KN 1/1 a 1356/13 (o výměře 100 m2)
nacházejícího se před „římovskou hospodou“, který bude sloužit pro letní posezení s možností
poskytování občerstvení.

-

-

-

-

-

s došlou žádostí o poskytnutí dotace z rozpočtu obce: pro místní skupinu ČČK Dolní Stropnice pro
rok 2019 ve výši 6.000 kč. Poskytnuté prostředky budou použity na zabezpečení zdravotní
přednášky, oslav ke dni matek a posvícení v Dolní Stropnici a květinové dary při životních výročích
svých členů.
a projednalo došlou žádost starosty SDH Římov o poskytnutí jednorázové finanční dotace na
pořízení nové hasičské stříkačky. Stará stříkačka je ve velmi špatném stavu a pro pořízení nové není
vypsán žádný dotační titul.
s došlou žádostí a obsahem smlouvy o zajištění činnosti jednotky požární ochrany. Žádost byla
zaslána obcí Mokrý Lom a předmětem této smlouvy je zajištění požární ochrany v katastru obce
Mokrý Lom . Podrobnosti stanoví zaslaná smlouva. Obec Mokrý Lom poskytne obci Římov paušální
úhradu ve výši 5000 Kč/rok.
nesouhlasí u společnosti KAPEX a odvezený odpad od občanů nebude hradit . Tato služby bude
zřízena po dobu vybudování vlastního sběrného místa v Římově , se kterým je uvažováno na ČOV
a mělo by být zprovozněno na konci roku 2020.
s návrhem rozdělení zisku ZŠ a MŠ Římov za rok 2018. Výsledná částka 41 579,48 Kč bude rozdělena:
30 579,48 kč do rezervního fondu, 11 000 Kč do fondu odměn
2

ZO bere na vědomí:

-

rozpočtové opatření č.2/2019 a č.3/2019

-

Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2018, která se uskutečnila dne 27.2.2019
v OÚ Římov. Přezku hospodaření skončil s dobrým výsledkem bez jakýchkoliv chyb a nedostatků
Zpráva o výsledku hospodaření bude součástí závěrečného účtu, který bude řádně zveřejněn.

-

došlý mail týkající se zabezpečení prostoru v ulici Betlém (schody k jezu), kde došlo k ubourání
ochranné zídky a místo je velmi nebezpečné. Starosta vstoupí v jednání s majitelem,

který

zde

zídku uboural , aby se sjednala náprava a místo bylo zabezpečeno.
-

návrh společnosti KAPEX , která nabízí římovským občanům možnost uložení odpadu ve sběrném
dvoře ve Velešíně . I nadále můžou občané využívat služby sběrného dvora ve Velešíně, ale tyto jsou
pro ně zpoplatněny.

KULTURNÍ OKÉNKO

16. února se konal první ročník „Rodinného turnaje ve stolním tenise“. Sešli jsme se v příjemné společnosti
nadšených amatérských sportovců, kteří se s námi přišli pobavit a zasportovat si v sále Římovské hospody.
Nechyběla dobrá nálada, drobné občerstvení, odměny pro vítěze různých kategorií a na závěr společný
oběd. Akce byla velice příjemná, proto plánujeme další turnaj již na podzim.
8. března se konala akce „Ženy
sobě“, která byla určená pro dámské
osazenstvo Římova jako oslava
Mezinárodního

dne

žen.

Na

programu byla ochutnávka vín,
tvořivá dílna a milé před půlnoční
překvapení. Posezení proběhlo v
salonku Římovské hospody, kde se
tvořilo,

hlaholilo,

ochutnávalo

výtečné víno i domácí dobroty.
S

příchodem

jara

pro

Vás

připravujeme Velikonoční tvořivou
dílnu, tak pokud budete mít čas,
chuť a tvořivou náladu, budeme se na vás těšit v sobotu 13. dubna pod Ořechem.
Všichni jsme tu spolutvůrci kulturního dění v Římově, proto děkuji všem organizátorům za jejich
vynaloženou energii, i všem účastníkům, neboť bez Vás by to nešlo...

Za kulturní komisi Lenka Moravcová
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KAMENNÝ MOST ŘÍMOV
V roce 1850 se stavěl také nový most přes řeku Malči (Malši) na silnici vedoucí do Komařic. Most byl dřevěný

a vydržel sloužit pouhých 17 let.
Na počátku roku 1869 počalo se se stavbou nového mostu kamenného na místě starého dřevěného, přes
řeku Malši na cestě ke Komařicům. Práci najatou měl od okresního zastupitelstva Matěj Soukup z
Mirokovic. Tentokrát byl most postaven celý z kamene a stojí na svém místě dodnes. Celý most je dobře
postaven, není na blízku takové krásné stavby. Celá stavba stála 8 000 zl. Protože byla stavba mostu velmi
nákladná, začalo se u mostu vybírat mýtné.
Z ústního podání jsem se dověděla, že byl most opravován po povodních z roku 2002. Byl opravován pilíř,
který byl podemletý. O jiných opravách není v kronice žádná zmínka.
Marie Bártů

SPOLEČENSKÉ A KULTURNÍ AKCE
05.04. Zápis dětí k povinnému školnímu vzdělávání – ZŠ od 14.30 hod.
06.04. Ukliďme Česko - ukliďme Římov v 8.30 hod.
07.04. Vynášení Mořeny – 14.30 hod. od školy
13.04. Velikonoční tvořivá dílna pro děti a rodiče
13.04. Svoz nebezpečného odpadu
28.04. Setkání s římovskými seniory při tanci a hudbě Pod Ořechem ve 14 hod.
30.04. Stavění májky v Římově a osadách
04.05. Vítání občánků 2019 v 10. hod
05.05. Římovská jarní pouť
15.05. Přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání od 14:30 hod. v budově MŠ – Myšky
15.06. Římovský běh pro úsměv – 13:00 hodin na starém hřišti

Sběr nebezpečných odpadů
Seznam zastávek - sobota 13.4.2019
10.30 –
10.50 –
12.10 –
13.00 –

10.45 hod – ŘÍMOV – U Kaple
11.05 hod – ŘÍMOV - náměstí J.Gurreho
12.25 hod – BRANIŠOVICE
13.10 hod – DOLNÍ STROPNICE - náves

Uzávěrka příštího čísla: 25.5.2019
Vydává OÚ Římov, PSČ 373 24, tel. 387 987 236, urad@rimov.cz
Registrováno pod evidenčním číslem MK ČR E 10040.Neprodejné.

4

