USNESENÍ
z 35. zasedání Zastupitelstva obce Ř Í M O V,
konaného dne 14. srpna 2013 v 18,00 hod.
v obecním hostinci v Dolní Stropnici
Přítomni:
Jan Carda, Pavel Crkva, Ing. Tomáš Hluštík, Tomáš Kohout, Vladimír Koupal,
Mgr. Marcela Krychová Ing. Radek Mácha, Petr Mikoláš Ing. Jan Panocha,
Ing. Miroslav Slinták, MUDr. Lubomír Zdařil
Omluveni:
Zapisovatel: Vladimír Koupal
Ověřovatelé zápisu: MUDr. Lubomír Zdařil, Marcela Krychová

Program:
1. Kontrola zápisu a usnesení z předcházejícího zasedání
2. Rozpočtová změna 4/2013
3. Projednání a schválení zadávacích podkladů pro nejbližší akce oprav a obnovy
obecního majetku
4. Projednání oprav po povodních v návaznosti na možnost získání dotací
5. Prodej pozemků, věcná břemena k pozemkům, směny a pronájmy
6. Různé

Zastupitelstvo obce souhlasí
-s výběrem dodavatele pro zakázku malého rozsahu týkající se stavebních úprav a
udržovacích prací střechy MŠ v Římově. Stavební poradna s.r.o. Č.B. v součinnosti
s obcí Římov provedla dne 1.8.2013 příslušné výběrové řízení. V souladu se
směrnicí 1/2012 byla ze tří došlých nabídek vybrána fa Tangenta, spol.s.r.o. se
sídlem v Českých Budějovicích. ZO doporučuje uzavřít s vítěznou firmou smlouvu o
dílo tak, aby bylo možno co nejdříve zahájit stavební práce
-s předloženým návrhem pana J. V., Jírovcova 87, Č.Budějovice na odprodej části
pozemku parc.č. 592/15 v k.ú. Dolní Stropnice o výměře cca 80 m2 (bude upřesněno
GP). Jedná se o část pozemku, kde dojde k propojení s parcelou 592/40, která je již
v jeho vlastnictví. Záměr prodeje bude zveřejněn
- s poskytnutím finančního příspěvku – dotace na pořízení fasády RD č.p. 198 pro I. a V.
B. z Římova. Pro vyplacení příspěvku budou doloženy potřebné daňové doklady a
ověření skutečného stavu
- odkládá žádost na poskytnutí finančního příspěvku – dotace na pořízení fasády RD č.p.
22 a č.p. 239 pro pana Radomila Šťastného z Římova. Ne výše uvedenou nemovitost byl
již poskytnut příspěvek v roce 2000

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
-

rozpočtovou změnu č.5/2013 – o příjmech dotace od úřadu práce, ve výdajích
kotel do ZŠ, čekárna, hasiči čerpadlo

-

pokračování akce pro přivedení pitné vody do Dolní Stropnice. V současnosti je
vybudován vrt (kvalita i vydatnost vyšly v dobrých výsledcích), který je nyní ve
vodoprávním řízení a je zpracováván projekt na rozvody vody po osadě a související
opravu stávajícího vodojemu. V této souvislosti se již uskutečnila jednání se ZD
Ločenice, jelikož tento pozemek je v jejich majetku. Předpoklad ukončení
projektových prací je do konce roku 2013 s tím, že zahájení stavebních prací by
mělo být v roce 2014-2015
-předloženou žádost paní A. M. ze Římova s možností pronájmu bytu v obecní
nemovitosti č.p. 68, který je umístěn v přízemí tohoto objektu. Odůvodněním
žádosti jsou bytové problémy s její stávající nemovitostí. V souvislosti s uvolněným
bytem je uskutečněna nabídka pronájmu. O přidělení bude rozhodnuto na příštím
zasedání ZO.
-došlé dopisy i e-maily týkající se nepořádku na obecním pozemku v těsné blízkost
č.p.1 v Kladinách, které jsou způsobovány obyvateli tohoto domu. Jelikož se jedná
o opakované porušování obecní vyhlášky, bude při dalším ověření této skutečnosti
postupováno v souladu se zákonem a předáno přestupkové komisi. Obecní úřad
nechá vytyčit svůj pozemek , tak aby byly přesně určeny vlastnické hranice
-došlé dopisy i osobní návštěvy občanů týkající se hlučných oslav a večerních
letních posezení, jak na obecních pozemcích v blízkosti restaurace a penzionu
Malše, tak také na pozemcích Sokola TJ Římov, které jsou do pozdních (téměř
ranních ) hodin. Starosta obce prohovoří s pronajímatelem obecní restaurace a také
se zástupci Sokola jež organizují (popř. zapůjčují prostory) pro tyto letní party, aby
důsledně dodržovali nerušení nočního klidu
-stížnosti občanů, rekreantů a majitelů nemovitostí v Dolních a Horních Vescích,
kde v důsledku uzavírky mostu pod Holkovem dochází k porušování stanovené
objízdné trasy a projíždění přes výše uvedené osady. ZO upozorňuje občany, ale i
ostatní dopravce, aby používali pouze značené objízdné trasy. V současnosti jsme
v jednání s odborem dopravy MÚ Kaplice o povolení průjezdu přes hráz VD pro
občany a obslužnost Římova

Příští zasedání: středa 11. 9 . 2013
Zapsal: Vladimír Koupal
Ověřovatelé zápisu: Mudr. Lubomír Zdařil, Marcela Krychová

