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ŘÍMOV

USNESENÍ
z 34. zasedání Zastupitelstva obce Ř Í M O V, dne 14.6.2017
Zastupitelstvo obce souhlasí:
- s obsahem zadávací dokumentace a obsahem kupní smlouvy k výběrovému
řízení „auto pro JSDH Římov“.
Starosta obce jmenuje komisi pro otevírání obálek a následné vyhodnocení
ve složení:
Ing. Miroslav Slinták - předseda, Pavel Crkva- člen. Robert Lorenz - člen
Stanislav Petr - člen.
- s poskytnutím dotace ve výši 334.919,-Kč , která je povinným
spolufinancováním projektu „ATCZ41 GrenzRad (15% skutečných nákladů na
realizaci aktivit projektu AI.2.10., AT.1.4., AC.1.).
Dotace bude rozdělena ve 2 stejných splátkách v roce 2017 a v roce 2018 se
splatnostmi, jež vyplývají ze smlouvy a dotaci z rozpočtu obce Římov. Smlouva
bude řádně zveřejněna.
- s provedením rozpočtové změny č.4.
- s doplněním změny č.1 ÚP Římov týkající se výmazu (grafické odstranění)
pěší stezky, která je mezi rodinnými domy na pozemcích 345/1 a 346/16 v k.ú.
Římov.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
- informaci o pokračujících pracích:
 v osadě Dolní Stropnice pokračují práce na hlavním vodovodní řadu a
započato bylo i na rekonstrukci vodojemu. Po výstavbě hlavního řadu budou
prováděny taktéž jednotlivé přípojky.
 v obci Římov proběhly drobné práce na opravě místních komunikací –
překopy, po havárii vodovodu apod.
- obec obdržela dotaci z programu obnovy venkova Jčk na opravu střechy
římovské restaurace a penzionu a výměnu oken - II. Etapa.
- na začátku července (po výběru dodavatele) budou zahájeny stavební práce na
úpravách půdy v ZŠ Římov.
- informaci starosty celoročním vyúčtování od společnosti od společnosti
EKOKOM, kde obec zpětně obdrží finanční prostředky za třídění, sběr a
recyklaci využitelných složek komunálních odpadů, kde hlavně občané Římova
svým třídění přispěli.

informaci starosty o přetrvávajícím nedodržování obecní vyhlášky č.2/2016,
která zakazuje používání hlučných strojů a zařízení o nedělích.
Porušení je považováno za přestupek a bude s občanem řešeno.
a současně také pozvání pro občany na připravované výstavy a kulturní akce :
- v galerii obce Římov bude v pátek 23.6.2017 od 18,00 zahájena výstava
„obyvatelé Římova ve velké válce.
- v sobotu dne 24.6.2017 to bude letní festival regionu Pomalší s celodenním
programem ve Velešíně.
-

USNESENÍ
z 35. zasedání Zastupitelstva obce Ř Í M O V, dne 21.6.2017
ZO bylo seznámeno s výsledky výběrového řízení na stavební úpravy ZŠ Římov, kde
vznikne nová učebna pro žáky. Na akci obdržela obec dotaci z programu MŠMT.
Výsledek hodnocení:
Jako nejvýhodnější nabídka byla podle hodnotících kritérií vyhodnocena nabídka s
nejnižší nabídkovou cenou 2 687 335,19 bez DPH od stavební firmy J. P, Římov
- souhlasí s výsledkem výběrového řízení a výběrem dodavatele.

ŘÍMOVSKÝ BĚH PRO ÚSMĚV
Sportovní výkony, radost, emoce – to vše jsme mohli prožít v sobotu 17.6.2017 v Římově,
kde se již třetím rokem konala charitativní akce Římovský běh pro úsměv.
Letošní ročník byl tím nejúspěšnějším.
Počasí na běh bylo ideální, atmosféra
vynikající. Na startu se seřadilo kolem 300
běžců
všech
věkových
kategorií.
Připraveny byly terénní tratě na 2 a 7,5 km
a dětské běhy po hřišti. Závodníci opět
předvedli úžasné výkony a na své si zajisté
přišli i „neběžci“. Všem přítomným ze
srdce děkujeme, že jsme díky Vám již po
třetí mohli společně prožít příjemné
sportovní odpoledne nabité skvělým
doprovodným programem – již tradičně se skákalo na nafukovacím hradě, jezdilo na
koních, na segwayích, malovalo se na obličej. Volný čas nám zpestřila ukázka
taekowonda, kterou předvedli žáci Taekwon-Do školy Velešín ITF a krásné vystoupení
pole dance. Samozřejmostí bylo vynikající občerstvení s hudbou.
Díky všem dobrým srdcím se nám letos podařilo vybrat úžasných 150 000 Kč na Adélčinu
a Terezčinu rehabilitaci v Klimkovicích a v Adeli. A něco málo přes 2 000 Kč ještě
poputuje do centra Arpida. Moc děkujeme Vám všem, kteří máte srdce na pravém místě a
opět jste nám projevili svou důvěru. Díky Vám se Římovský běh pro úsměv uskutečnil už
třetím rokem, a navíc s takovým úspěchem. Děkujeme všem sponzorům, kterých jsme
měli letos opravdu hodně, všem běžcům a jejich doprovodu, z nichž mnozí, k naší velké
radosti, přijíždějí opakovaně. A samozřejmě děkujeme všem dobrovolníkům, kteří do

celého odpoledne vložili svůj čas a energii.
Každému z Vás patří veliké díky, za to, že
jste v tom s námi a že to má smysl. Těšíme
se na Vás zase za rok!
Každý, kdo dobrovolně přiložil ruku
k dílu, by si zasloužil extra poděkování.
Bylo vás však k našemu potěšení příliš
mnoho, abyste se nám sem všichni vešli
. Touto cestou zdravíme především
moderátora Radka, holky Sokolky, Táňu
s kamarádkou, tanečnici Sofinku, malovací tým, Kačku z fotokoutku, fotografy Marťu a
Lukáše, obsluhující z občerstvovacího stánku, časoměřičky Lucku a Zuzku, trativody
Fandu, Verču, Martu a Petru a všechny naše přátele!
Akce by nemohla být zrealizována bez podpory obce Římov, SDH Římov, TJ Sokol a
četných sponzorů, z místních společností jmenovitě Jiří Prokeš, Václav Prokeš, Hanák
competion, Radek Mácha, MD Střechy, Pekařství Martínek, Aleš Filipi, Aslan, Římovská
hospoda – M. Šilhan.
A konečně největší dík si zaslouží naše rodiny za jejich maximální podporu!
Chtěl bych touto cestou poděkovat všem organizátorkám, ale i těm co přímo v areálu
zabezpečovali vše potřebné.
Bylo zde vidět, jak je již vše dokonale připraveno, a určitě se všichni těší již na další
ročník. To, že se vybralo tolik peněz svědčí o tom, že lidé vidí přímo na místě tu konkrétní
akci a rádi sáhnou hlouběji do kapsy a přispějí. Za to všem patří dík a doufám, že nám to
vydrží i do dalších ročníků.
S poděkováním, ing. Miroslav Slinták - starosta

PODĚKOVÁNÍ
Chtěla bych poděkovat, jak Obecnímu úřadu Římov, tak hlavně panu Miroslavu Strobovi a
jeho synovi a celé jeho rodině za uspořádání výstavy o těch, kteří jako devatenáctileté děti
bojovali a pokládali své životy v první světové válce.
Jen velice lituji toho, že si na tyto lidi nikdo nevzpomněl, dokud žili.
Spíše naopak se o jejich utrpení vůbec nemluvilo. Čest jejich památce!
Marie Mikolášová,U Kaple 131, Římov,
dcera Františka Berana, který se účastnil bojů jako devatenáctiletý kluk.

Dovolím se připojit s krátkým poděkováním. Hlavně tvůrcům této výstavy rodině Strobů,
která téměř po dva dny instalovala, aranžovala a připravila výstavu, která tu dlouho nebyla
tak zodpovědně připravena.
Poděkování také všem, kteří ze svých domácích archívů přinesli krásné dokumenty,
mnohdy i smutné, ale vlastně celé toto období bylo velmi bolestné a smutné.
A protože i dnešní dny jsou neustále napjaté a nejisté věřme, že té bolesti již bylo
v minulosti vybráno dosti a raději jen budeme vzpomínat na naše statečné předky.
S poděkováním, ing. Miroslav slinták - starosta

PŘEHLED KULTURNÍCH A SPOLEČENSKÝCH AKCÍ
Galerie Římov
23.6. – 6.7.
7.7. – 27.7.
28.7. – 24.8.
24.8. – 15.9.

Miroslav Strob – Obyvatelé Římova ve Velké válce
Karla Jarošová – obrazy, vernisáž: 7.7. – 18:00
Irena Budweiserová, vernisáž: 28.7. – 18:00
Stejskalová, Broncová, Linhartová – obrazy, vernisáž: 25.8. – 18:00

Koncerty pod ambity
1.7.
18:30
28.7.
19:00
konec srpna

Irské Balady – Věra Klásková
Irena Budweiserová, kytara Mirek Linka

2.7. Letní pouť
2.8. Divadlo Julie&spol. 18:00 – staré fotbalové hřiště, kočovné divadlo – pro děti i
dospělé

TJ SOKOL ŘÍMOV
Areál Holly Valley – summer 2017
1.7.
22.7.
29.7.
5.8.
8.7.

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.

3D Country turnaj 2017 v lukostřelbě

INZERCE
RUČNÍ MYTÍ AUT - luxování, tepování, mytí, ruční čištění
 Ruční mytí karoserie
 Ruční mytí a čištění interiéru suchou cestu – běžná údržba vozidla
 Kompletní čištění interiéru – čištění mokrou strojovou cestou
CENA SE ODVÍJÍ OD VELIKOSTI A ZNĚČIŠTĚNÍ VOZIDLA. ČÍŠTĚNÍ JE MOŽNÉ
PROVÁDĚT I O VÍKENDECH.
KONTAKT:
Pneuservis KAJGR, Branišovice 48
tel. 724910062, 606176079
e-mail: pneukajgr@seznam.cz
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