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ČÍSLO 7/2018

Informace z obecního úřadu
Vážení spoluobčané,
toto číslo informačních listů je předposledním v tomto roce, a proto mi dovolte, abych Vám jeho
prostřednictvím nyní jako zaměstnanec obecního úřadu napsal pár důležitých informací, které
Vám budu i v budoucnu touto cestou psát. Jelikož nový pan starosta a místostarosta budou i nadále
pokračovat ve svém civilním zaměstnání a budou tzv. neuvolnění pro každodenní práci na
obecním úřadě, došlo k dohodě a i nadále pokračuji ve své práci, kterou jsem doposud zde
vykonával.
Po volbách došlo v zastupitelstvu k personálním změnám, a tak doufám, že najdeme
společnou řeč i v dalším nadcházejícím období.
Pro vaše veškeré dotazy, připomínky či stížnosti je nyní zřízena nová mailová adresa
urad@rimov.cz. Stále ale můžete své žádosti nosit i na obecní úřad případně zatelefonovat na číslo
387 987 236.
•

Oznamujeme obyvatelům Římova, že dojde k omezení otevírací doby na sběrném dvoře
v areálu ZD. V zimních měsících bude otevřeno od 13:00 do 14:00 hodin.

•

Děkujeme, že zde třídíte přivezený odpad a využíváte hlavně otevírací dobu, kdy
společně s panem Labajem vše řádně roztřídíte.

•

Současně se také končí s bioodpadem, poslední svoz popelnic bude ve středu 21.11.2018 –
kontejner na asfaltová ploše bude k dispozici do poloviny prosince.

•

Obecní úřad uskuteční zájezd do Jihočeského divadla dne 29.11.2018 na klasickou českou
komedii - Pane, vy jste vdova! Divadelní bus bude pro vás přistaven na náměstí o odveze
k divadlu a přiveze zase zpět. Zájemci se mohou přihlásit na obecním úřadě.

•

Veškeré poruchy, závady - světla , hlásiče prosím nahlašujte ihned, jelikož se pak podle
toho plánuje jejich oprava.

•

Kompostéry, které máte zamluvené budou podle informací dostupné nejdříve na jaře roku
2019, jelikož je vše na dotaci a tyto nejsou někdy až zas tak pružné a rychlé (složitá
administrativa, výrobci nestíhají výrobu, jelikož je ze stran obcí velký zájem).

•

Poděkování všem, co se se zúčastnili našich oslav k 100. výročí republiky a zasazení

„Betlémské“lípy . Na www.rimov.cz je umístěna ještě pěkná prezentace týkající se tohoto
výročí.
Rok se chýlí ke svému konci a opět nám nastává jedno z nejhezčích období, kdy si mnozí z
nás dopřejí příjemného a zaslouženého odpočinku, děti, doufejme, zimních radovánek, a to Vám i
přejeme zde z obecního úřadu. …

Ing. Miroslav Slinták

USNESENÍ
ze zasedání Zastupitelstva obce Ř Í M O V,
konaného dne 31. října 2018 v 18,00 hod.
v zasedacím sále obecního úřadu v Římově
Zastupitelstvo obce volí a schvaluje:
- společnou návrhovou a volební komisi: předseda: Mgr. Ester Šnajdrová
členové:

Ing. Martina Langerová , Marie Ungerová
11 : 0 : 0

- do funkce starosty obce: Ing. Lukáše Babku

11 : 0 : 0

- do funkce místostarosty obce: Jana Cardu

10 : 0 : 1

- do funkce předsedy Finančního výboru Ing. Martinu Langerovou

11 : 0 : 0

za členy výboru :Marie Bártů , Ing. Miroslav Slinták, Bc. Lenka Petrová,
Ing. Renáta Koubová, Ing. Tamara Fuxová , Pavel Crkva
- do funkce předsedy Kontrolního výboru : Marii Ungerovou

11 : 0 : 0
11 : 0 : 0

za členy výboru: Ing. Tomáš Hluštík, Pavel Zíka , Josef Poncar, Klára Vášová
David Říha

11 : 0 : 0

- do funkce předsedy Osadního výboru pro správu veřejných záležitostí Dolní Stropnice
Mgr Marcelu Krychovou

11 : 0 : 0

- do funkce předsedy Osadního výboru pro správu veřejných záležitostí Branišovice a
Kladiny Ing. Miroslava Slintáka

11 : 0 : 0

ZO bere na vědomí:
- zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce Římov
- najmenování předsedů komisí starostou obce:
- Komise sociální, obrany, ochrany a veřejného pořádku
regionálního rozvoje

Mgr. Ester Šnajdrová

- Komise školská

Ing. Pavlína Vaněčková

- Komise kultury, tělovýchovy a sportu

Mgr. Jana Kohoutová

- Komise služeb a cestovního ruchu, životního prostředí

Josef Mičan

lesního hospodářství a chatových oblastí

ZO souhlasí:
- s navrženým programem ustavujícího zasedání

11 : 0 : 0

- s provedením veřejné volby starosty a místostarosty

11 : 0 : 0

- s odměňováním členů ZO, předsedů výborů a komisí , odměňování místostarosty.
Odměňování je v souladu s přílohou k nařízení vlády č. 318/2017 Sb.

11 : 0 : 0

- se zřízením Finančního a Kontrolního výboru a pokračováním činnosti tzv. osadních výborů
11 : 0 : 0
- s přijetím předloženého návrhu jednacího řádu ZO Římov

11 : 0 : 0

- s usnesením z dnešního jednání

USNESENÍ
ze zasedání Zastupitelstva obce Ř Í M O V,
konaného dne 14. listopadu 2018 v 18,00 hod.
v zasedacím sále obecního úřadu v Římově
Zastupitelstvo obce souhlasí:
-

plán společných zařízení zpracovaných v rámci komplexních pozemkových úprav v
katastrálním území Římov (dále jen KoPÚ Římov).
Dále pak z důvodu nesouladu zpracovaného plánu společných zařízení v rámci KoPÚŘímov
s územně plánovací dokumentací (nesoulad spočívá v navrhovaném ozelenění
silnic
–
interakční prvky IP8 a IP9, s nimiž nesouhlasí ŘSD a MM ČB – Odbor dopravy s silničního
hospodářství) se Obec Římov zavazuje k aktualizaci či změně plánovací dokumentace tak,
aby byla v souladu se zpracovaným plánem společných zařízení v rámci KoPÚ Římov.

-

s podáním žádosti do programu POV Jčk na rok 2019, která bude řešit úpravu veřejného
prostranství u ZŠ za účelem zřízení parkovacích ploch

-

s uveřejněním návrhu a střednědobého rozpočtového výhledu. Návrh rozpočtu je přílohou
tohoto zápisu.

-

s obsahem směnné smlouvy týkající se směny pozemků TJ Sokol Římov s obcí Římov.
Pozemku parc.č. 1411/1 a 1411/2, které jsou ve vlastnictví TJ Sokol Římov budou směněny dle

GP č. 724-23/2018 za díly „a“ a „c“ z pozemku p.č. 40/5 v k.ú Římov, které jsou ve vlastnictví
obce. ZO obce pověřuje starostu k podepsání smlouvy. Záměr směny byl řádně zveřejněn.
-

se záměrem paní H. D., bytem Třeboň týkající seměny pozemku 1590/10 a 1592/3 o výměře
141m2 v k.ú. Dolní Stropnice za část z pozemku parc.č. 1590/1 v k.ú. Dolní Stropnice. Zde se
jedná se o pozemek o výměře také 141 m2, který se nachází v okolí její rekreační chaty.
Záměr směny bude řádně zveřejněn.

-

se záměrem paní J. H. bytem České Budějovice týkající se odkupu pozemku části z 1590/1 o
výměře 350 m2 v k.ú. Dolní Stropnice. Zde se jedná se o pozemek , který se nachází v okolí její
rekreační chaty.
Záměr prodeje bude řádně zveřejněn.

-

s peněžním darem za rok 2018 pro ZŠ Římov od mysliveckého sdružení Mokrý Lom a.s.

-

a pověřuje starostu k provádění nebo schvalování rozpočtových opatření v příjmech
neomezeně a ve výdajích do výše 200.000 nad rámec závazného ukazatele (paragrafu)

-

s proplacením vánočních balíčků pro děti ZŠ a MŠ Římov a také s úhradou části pohoštění na
setkání pracovníků komisí a výborů se zastupiteli obce na závěr roku 2018

-

s poskytnutím finančního příspěvku – dotace na pořízení fasády RD č.p. 144 v v ulici
Krumlovská , Římov. Pro vyplacení příspěvku byly žadatelem doloženy potřebné daňové
doklady a ověřen skutečný stav.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
-

provedení rozpočtových změn č. 5-15 – úprava rozpočtu v rámci jednotlivých paragrafů

-

informaci předsedkyně finančního výboru Ing. Martiny Langerové, která předložila ZO:
rozbor hospodaření obce za období 1 /2018– 10/18
stanovisko finančního výboru týkající rozboru hospodaření a návrhu rozpočtu na rok 2019,
projednání navýšení jednotlivých kapitol z důvodu očekávaných investic
Návrh rozpočtu je přebytkový o částku splátky plánovaného úvěru ve výši 400.000 Kč. Celkové
příjmy 11,600 000,- Kč, a

výdaje

11,200,000,- Kč. Dále byl projednán i

rozpočtový výhled , který bude také zveřejněn.

i střednědobý

Otevřena diskuse a projednání jednotlivých

kapitol rozpočtu.
-

a projednalo návrh budoucích investic obce Římov na období 2019 – 2020. Mimo každoroční
opravy a údržby obecních nemovitostí, komunikací bude prioritními akcemi „intenzifikace
ČOV Římov, bezpečnost v obci - chodníky a nasvícené přechody, multifunkční hřiště, příprava
pro realizaci ČOV v Branišovicích a Dolní Stropnici. Na příští zasedání bude Plán obnovy
venkova obce Římov na období 2019-2022 doplněn o odsouhlasen zastupitelstvem.

-

a současně zve občany na připravované kulturní a společenské akce pro nejbližší období :
- rozsvěcení vánočního stromu na římovském náměstí dne 1.12.2018 od 17 hod.
- posezení římovských turistů dne 1.12.2018 od 14 hod. v kulturním zařízení Pod Ořechem

-

a projednalo došlý dodatek č. 20 ke smlouvě č. 60023/98 týkající se úprav cen svozů pro rok
2019 a také navýšení o platbu týkající s zavedení recyklačního poplatku a to vzhledem k velmi
špatné situaci v oblasti recyklace

-

došlý dopis od Jihočeského centra pro zdravotně postižené a seniory o.p.s. týkající finančního
příspěvku pro toto sdružení na rok 2019.

-

informaci starosty o průběhu dílčího přezkoumání hospodaření obce za část roku 2018, které
skončilo s dobrým výsledkem. V závěrečné zprávě se uvádí, že nebyly zjištěny žádné chyby
ani nedostatky.

-

a projednalo možnost doplnění investičních záměrů ve Srategickém rámci MAP.

POZOR ZMĚNA – SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU - PONDĚLÍ

PŘEHLED PAMÁTNÝCH STROMŮ V ŘÍMOVĚ
V katastru naší obce Římov se nachází mnoho památných stromů, význačných krajinných prvků,
alejí, stromořadí, stromů vysázených k památným událostem. Pro naši informovanost si
dovolujeme předložit jejich stručný přehled.
Park před kostelem v Římově. Významný krajinný prvek (VKP). 24 ks lípy malolisté a 4 ks lípy
velkolisté.
Stromořadí u silnice do Pašínovic, VKP. Celkem se jednalo o 14 stromů. V loňském a letošním roce
došlo k značnému proschnutí. Obecním úřadem v Římově bylo vydáno rozhodnutí, na základě
povolení Odboru ochrany životního prostředí, k odstranění 11 ks stromů, mimo 3 ks lip srdčitých.
Dvouřadé stromořadí Hamr, VKP. Od kaple k lesu.
Jednořadé stromořadí u zdi do Betléma, VKP.
Porost dřevin ve strouze Dolní Stropnice, VKP. (Štěpánka, cestou do Hamru).
Skupina stromů pod osadou Kladiny, VKP. (p.č.1524/3) 5 ks lípa malolistá., dub letní, střemcha ob.
Stromy v obci a osadách
Římov: Lípa velkolistá.
Gurreho lípa. Památný strom před poutním kostelem,
r. 2008 vyhlášen stromem roku ČR. Stáří 680 let.
Lípa malolistá. Památný strom u silnice pod hřbitovem.
Lípa malolistá. Památný strom u rybníka (u Žáků, Hochů) v Římově.
Dolní Stropnice: Lípa malolistá. Památný strom u Špýcharu (Sýpky).
2 lípy, VKP. U kapličky při vjezdu na okraji obce.
Hamr: Dub letní. Památný strom u statku (za čekárnou BUS)
Kladiny: Ořešák královský. Památný strom proti rybníku (u Heřmanů).
Lípa malolistá. VKP. Na okraji osady, u kaple.
3 duby letní, VKP. U Krychů rybníka.
Horní Vesce: Dub letní. Památný strom. Ve svahu údolnice vodoteče směr SV
Dub letní. Památný strom. Za statkem na JV okraji.
Stromy vysázené k významným událostem a výročím
Lípy vysázené k výstavbě Požární zbrojnice v Dolní Stropnici a kolem návesních kaplí v Horním
Římově a v Branišovicích.
1908 Lípa u kaple U Smutné duše na počest 60ti letého panování Jeho Veličenstva císaře Františka
Josefa I. (původně vysázeny 4 lípy).
1919 k 1. výročí založení ČSR postaven pomník před kostelem, vysázeny 4 lípy a 1 lípa na návsi
u Kalinů.
1998 k 80. výročí založení ČSR 1 lípa U Smutné duše na místě odstraněné lípy, 1 lípa na návsi
v Branišovicích.
2001 ke vstupu do 3. tisíciletí. 1 lípa na náměstí J. Gurreho před OÚ. 1 lípa na návsi před kovárnou
v Dolní Stropnici.
2008 k 90. výročí založení ČSR a k poctě vyhlášení lípy J. Gurreho stromem roku.
V zeleném prostoru při vjezdu k hrázi VD Římov.
2018 ke 100. výročí založení ČSR. Betlém před mostem pod jezem. Zpracovali M. Bártů, Vl. Koupal

KALENDÁRIUM

1.12. Rozsvícení vánočního stromu v Římově v 17:00 hodin
1.12. Rozsvícení vánočního stromu v Dolní Stropnici v 18:00 hodin
1.12. Odpolední posezení Turistů TJ Sokol v Římově – Pod Ořechem – 14:00 hodin
2.12. Rozsvícení vánočního stromu v Branišovicích v 18:00 hodin
7.12. Vánoční škola – program dětí ZŠ Římov, jarmark, punčárna, kavárna,
občerstvení - 16:00 hodin
7.12. Zájezd do lázní Bad Füssing – turisté Římov
21.12. Prodej živých kaprů - náves
21.12. Vánoční zpívání – Římovská hospoda – 18:30 hodin
23.12. Betlémské světlo – Roubenka 18:00 hodin
26.12. Medovina na hradě Velešín – 10:00 – 15:00 hodin
27.12. Povánoční „odmašťovací“ výstup na Kleť – turisté TJ Sokol
28.12. Vánoce pod vodou – potápěči Kalmár Velešín – 13:00 hodin
29.12. Tradiční soutěž „O nejlepší římovský zelňák“ – Pod Ořechem – 19:00 hodin
Společenské plesy 2018:
18.01. Reprezentační obecní ples
02.02. Společenský ples ČČK a SDH Dolní Stropnice
23.02. Hasičský ples SDH Římov
12.02. Masopustní úterý
??.03. Sportovní ples

INZERCE

PODĚKOVÁNÍ

Masáže – Michaela Fifková

OBEC ŘÍMOV DĚKUJE RODINĚ ŘÍHOVÝCH
Z DOLNÍ STROPNICE ZA VĚNOVÁNÍ
VÁNOČNÍHO STROMU, KTERÝ BUDE PO CELÝ
VÁNOČNÍ ČAS ZDOBIT ŘÍMOVSKÉ NÁMĚSTÍ.

Kostelní 14, Římov
Tel.: 777 298 778
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