USNESENÍ
z 36. zasedání Zastupitelstva obce Ř Í M O V,
konaného dne 11. září 2013 v 18,00 hod.
v 18,00 hod. v zasedacím sále obecního úřadu v Římově
Přítomni:
Jan Carda, 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: Pavel Crkva
Zapisovatel: Jan Carda
Ověřovatelé zápisu: Ing. Tomáš Hluštík, Ing. Radek Mácha

Program:
1. Kontrola zápisu a usnesení z předcházejícího zasedání
2. Rozpočtová změna 6/2013 – úhrada části pořízení územní studie
3. Projednání možnosti zřízení nového zdroje vytápění v MŠ Římov v návaznosti na
vypsanou dotaci životního prostředí.
4. Návrh realizačních projektů na období 2014-2020
5. Prodej pozemků, věcná břemena k pozemkům, směny, pronájmy
6. Různé

Zastupitelstvo obce souhlasí
- s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému
břemenu pro E.ON Distribuce, a.s. F.A.Gerstnera 2151/6, České Budějovice, k pozemku
parc.č.1331/10 a 3224/1 v k.ú.Branišovice u Římova zapsané na LV č.1 pro obec Římov,
pod názvem „Kladiny K 1331/8 Táchová -kabel NN“, kde je oprávněný vlastníkem a
provozovatelem zařízení distribuční soustavy
- ZO souhlasí se zadávací dokumentací malého rozsahu pro výběrové řízení, na akci
prodloužení kanalizačního a vodovodního řadu, pro výstavbu nových RD u areálu ZD.
Výběrové řízení zabezpečí Stavební poradna s.r.o. Č.Budějovice

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
- rozpočtovou změnu č.6/2013 proplacení části nákladů spojených s vypracováním
územní studie v lokalitě pod ZD v Římově
- informace ze schůzky na OÚ od společnosti Europe Easy Technology, kde byly ZO
předloženy návrhy na optimalizaci kotelny v MŠ související se zřízením nového zdroje pro
vytápění a ohřev TUV
- došlou žádost pana K. T. ml. Na pronájem restaurace „Pod Ořechem“ za účelem zřízení
balírny léčivých rostlin pro maloobchod. Bude se jednat o čistý a nehlučný provoz, který
nepotřebuje žádné stavební úpravy. Pronájem bude ZO řešit na příštím zasedání.
- informaci a současně pozvání na posvícenskou zábavu v Dolní Stropnici“, které se
uskuteční 21.9.2013 se začátkem ve 20hod v obecním hostinci

- informaci o konání tradiční „římovské podzimní poutě“ v neděli dne 15.9.2013. Komise
služeb jako tradičně zabezpečí plynulý průběh stánkového prodeje.
- pronájem bytu v obecní nemovitosti č.p.68 pro paní A.M. z Římova na dobu určitou
s možnosti prodloužení
- oznámení spol. Marius Pedersen, která bude 12.10.2013 odvážet nebezpečný odpad
z domácností. O přesných časech v jednotlivých osadách budou občané informováni
letáčky.
- povinnosti vyplývající ze zabezpečení zdárného průběhu připravovaných voleb
do Poslanecké sněmovny České republiky, které se uskuteční ve dnech 25. a 26. října
2013.
- informaci starosty o zvýšeném nárůstu odpadového materiálu na sběrném místě v areálu
ZD Ločenice. U lidí, kteří vezou uskladnit odpadový materiál, bude namátkově provedena
kontrola, zda se jedná o občany Římova a chatových oblastí, pro které je tato služba
bezplatně poskytnuta.
Příští zasedání: 16.10. 2013
Zapsal: Jan Carda
Ověřovatelé zápisu: ing. Tomáš Hluštík, ing. Radek Mácha

