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ČÍSLO 4/2020

Z obecního úřadu
Vážení a milí spoluobčané,
čas prázdnin (a že byly pro někoho dlouhé) a dovolených je za námi a opět jako každoročně
nám začal, doufejme, pěkný podzim a příjemné starosti. Někdo si užívá relax na zahrádce
a s ním spojené činnosti jako zazimování zahrady, sklízení letošní úrody a její zpracování,
ať už do kompotů či do soudků k naložení.
Pro většinu z nás je začátek září rovněž spojen s obvyklými
povinnostmi souvisejícími se začátkem školního roku, který
není tak slavnostní a představuje ještě větší zátěž než v letech
minulých. Situace ohledně koronaviru se opět přiostřuje,
slova některých odborníků se naplňují a nevypadá to moc
dobře.
Ale pryč od tohoto tématu, bylo již hodně napsáno a řečeno a
teď již jen také záleží na nás samotných, jak se s tím popereme,
popř. budeme dodržovat jistá pravidla.
Přes léto jsme opravili fasádu našeho úřadu, která opět krásně
hraje barvami a vyjímá se na našem náměstí.
V průběhu měsíce září by se mělo na starém hřišti objevit nové hřiště pro protažení a
nějakou tu volnočasovou aktivitu (moderně se tomu říká workout).
Letošní turistickou sezonu hodnotím jako hodně vydařenou. Hodně turistů navštívilo vše,
co u nás v Římově nabízíme. Ať to byl kostel, naše galerie, muzeum vláčků a poutnictví a
také kemp na Hamru.
Za to také patří poděkování všem, kdo se o ně postaral a podělil se s nimi o naši bohatou
historii a doporučil i další pěkná místa v našem okolí.
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Na závěr ještě pár informací, co se připravuje popř. co nás čeká a nemine.
•

Plánovaný podzimní výlet se seniory jsme raději vzhledem ke špatné situaci odložili,

za což se omlouváme a vše vynahradíme, pokud to bude možné, třeba nějakým
předvánočním setkáním.
•

Vítání občánků se uskuteční dne 10.10.2020 v kulturní zařízení Pod Ořechem . Budou

pozváni rodiče z neuskutečněného jarního vítání a ti budou ještě rozděleny na dvě skupiny.
Pozvánky budou doručeny.
•

Ve dnech 2-3. října se uskuteční volby do zastupitelstev krajů. Vše zůstává stejné, je

nutná rouška při vstupu do budovy obecního úřadu. Dezinfekce u vstupu je
samozřejmostí, lístky Vám budou doručeny do schránek. Obyvatelé chatových oblastí si je
mohou vyzvednout na OÚ, případně budou k dispozici ve volební místnosti.
•

10.10.2020 – mobilní svoz (informace uvnitř), velkoobjemový odpad dávejte prosím

raději až ráno, neboť když je to tam dříve, tak nám tam přihazují i projíždějící a minule
nebyla kaple v horním Římově ani vidět.
•

ZO obce zatím nebude pořizovat nádoby na separovaný odpad do každé

domácnosti, jelikož se čeká na nový zákon o odpadech, kde budou možná věci, které by
znevýhodnily tento možný druh odebírání odpadu.
•

Žádost na kompostéry je podána a je ve stadiu schvalování. Kompostéry by se s

určitostí rozdávali až na jaře roku 2021.
•

Velký problém nastal ale i v ostatních vesnicích se sběrem oděvů apod. jelikož

svozové firmy přestali jezdit. Jsme v jednání společně i s ostatními obcemi, tak prosím o
posečkání a nepotřebný textil si zatím ponechejte.
Tak na závěr krásný podzim, málo starostí - hodně radostí a doufejme, že COVID zase
odlétne zpět odkud přilétl.
Z obecního úřadu

Ing. Miroslav Slinták

TURISTÉ TJ SOKOL

26. 9. Šumava - Heidel Česko - německé příhraničí
7.10. Podzimní toulky Vodňansko s posezením na Kněžínku - Haklovy Dvory
Zájezdy do Bad Füssingu zrušeny. Možnost uskutečnění podle okolností.
28.11. Závěrečné posezení turistů
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USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ŘÍMOV
Z 14. ČERVENCE 2020
Zastupitelstvo obce souhlasí:
-

-

-

-

-

-

s výsledkem výběrového řízení na dodavatele stavebních úprav – oprava fasády a
oken obecního úřadu v Římově. Ze dvou došlých nabídek vybrala výběrová komise
stavební firmu pana Jiřího Prokeše ze Římova za nabídkovou cenu 475 359,20 Kč bez
DPH. Starosta podepíše se stavební firmou smlouvu o dílu. Dotace Z POV JčK
260 000,00 Kč;
s hodnocením nabídek v zadávacím řízení na podlimitní veřejnou zakázku na
stavební práce zadávanou v užším řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek s názvem „Římov – intenzifikace ČOV“ a usnesením č. 21/2020
z tohoto zasedání schválilo výběr dodavatele a podpis smlouvy o dílo s účastníkem
„Sdružení – Římov“, kde je správcem společnosti ZVÁNOVEC a.s., IČ: 26026279 a
společníkem VHZ-DIS, spol. s r.o., IČ: 46961445, který podal nabídku s nejnižší
nabídkovou cenou a splnil všechny podmínky účasti stanovené zadavatelem.
Nabídková cena 11 855 181,09 Kč bez DPH, tj. 14 344 769,12 Kč včetně DPH 21 %.
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo po uplynutí lhůty
pro podání námitek;
s příkazní smlouvou mezi obcí Římov a Stavební poradnou spol. s r.o. České
Budějovice týkající se zajištění TDI a koordinátora BOZP na stavbě Římov –
intenzifikace ČOV;
se zveřejněním záměru paní R. M. z Velešína, týkající se odkupu části z pozemku
parc. č. 1734/3 v k.ú Branišovice u Římova. Jedná se o pozemek o výměře 100 m2 (viz
zaslaný plánek), nacházející se u jejích pozemků. Důvody k odkoupení jsou součástí
žádosti.
se zveřejněním záměru paní M. K.z Římova, týkající se odkupu pozemku parc. č.
51/7 v k.ú Římov . Jedná se o pozemek o výměře 44 m2 (viz zaslaný plánek),
nacházející se u jejích pozemků. Důvody k odkoupení jsou součástí žádosti.
s došlou žádostí S. a R. L. z Českých Budějovic. Žádost se týká směny části pozemku
parc. č. 592/42 a 340/1 ve vlastnictví obce Římov za části z pozemků 592/43 a 592/1
o stejných velikostech, které jsou v majetku žadatelů. Výše uvedené pozemky se
nachází v k.ú. Dolní Stropnice (osada Sokolí hnízdo) a zruší se část nevyužívané
cesty a vznikne nová přístupová cesta k nemovitostem ostatních majitelů chat.
Žadatelé doručili geometrický plán, kde plocha směňovaných pozemků je bude ve
stejné výměře.
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Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
-

provedení rozpočtového opatření č. 7, se kterým jej starosta obeznámil;
došlou žádost pana J. B. z Římova týkající se špatného stavu komunikace - tzv.
Okolnice (jejího začátku) a také o sjednání vyřešení vlastnických práv v části této
komunikace. Obec zabezpečí zaměření této nemovitosti a určení vlastnických hranic;
- došlý dopis paní P. Š, která dle platných zákonů rezignuje na funkci zastupitele
obce Římov;
- a projednalo i nabídku společnosti Marius Pedersen týkající se umístění popelnic na
plast a papír do každé domácnosti;
- ústní informaci p.MUDr. Ž. z Kladin o plánované stavební úpravě svodu vody podél
jeho domu na obecním pozemku. ZO doporučuje, aby p. Žák předložil finální řešení
úprav s plánkem, jak bude postupovat;
- návštěvu majitelů nemovitostí v chatových oblastech, kteří upozorňovali na
nedodržování užívání obecních pozemků ze stran jiných majitelů. Obec bude toto
řešit s majiteli jednotlivých chat po skončení pasportizace v jednotlivých chatových
oblastech.
Zastupitelstvo obce souhlasí:

USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ŘÍMOV
Z 18. SRPNA 2020
-

-

-

-

s kontrolou zápisu z min. zasedání – projenání a schválení výsledků zadávacích
řízení, projednání záměrů prodeje pozemků.
s projednáním územní studie Římov-Želivy. Zpracovatel územní studie MAP s.r.o
představil na zastupitelům obce Římov územní studii U1 , kterou zpracovává v
lokalitě 4A, 4B a 4C dle ÚP Římov v místní části Želivy.
se záměrem paní R. M. z Velešína, týkající se odkupu části z pozemku parc. č. 1734/3
v k.ú Branišovice u Římova. Žadatel vyhotoví pro tyto účely geometrický plán, který
předloží ZO. ZO stanovuje cenu 330 Kč/m2 a pověřuje starostu k podepsání smlouvy;
s prodejem týkající se odkupu pozemku parc. č. 51/7 v k.ú Římov pro paní M. K.
z Římova. Jedná se o pozemek o výměře 44 m2, nacházející se u jejích pozemků. ZO
stanovuje cenu 330 Kč/m2 a pověřuje starostu k podepsání smlouvy;
se směnou části pozemku parc. č. 592/42 a 340/1 ve vlastnictví obce Římov za části
z pozemků 592/43 a 592/1 o stejných velikostech, které jsou v majetku žadatelů. Výše
uvedené pozemky se nachází v k.ú. Dolní Stropnice (osada Sokolí hnízdo) ve
vlastnictví S. a R. L. z Č. B. Žadatelé doručili geometrický plán, kde plocha
směňovaných pozemků bude ve stejné výměře na obou smluvních stranách;
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-

se zveřejněním záměru pana MUDr. D.Ž a paní S. V. o možnosti odkupu pozemku
parc.č. 1281/3 o výměře 90 m2 v osadě Kladiny;

Zastupitelstvo bere na vědomí:
-

-

-

-

-

provedení rozpočtového opatření č. 8 a 9, se kterými jej starosta obeznámil. (Hamr
oprava doplatek 100.000 + sekačka 158.400);
a souhlasí s dodatkem č.11 ke smlouvě se spol Čevak a.s. týkající se provozování
vodohospodářského majetku obce Římov. Dodatek řeší rozšíření rozsah
provozování o nově vybudovaný vodovod a kanalizaci v osadě Kladiny;
a souhlasí se zařazením správního území obce Římov do územní působnosti MAS
Pomalší o.p.s. na programové období 2021 – 2027;
uspořádání podzimního zájezdu pro římovské seniory, který by se uskutečnil v
pátek dne 18.9.2020. ZO souhlasí s proplacením nezbytných nákladů na uspořádání
tohoto zájezdu;
informaci od spol. Marius Pedersen, která dne 10.10.2020 zabezpečí sběr
nebezpečného a velkoobjemového odpadu ve všech částech obce Římov. Podrobné
informace budou zveřejněny;
informaci starosty o konání letošního vítání „římovských občánků“, které se
uskuteční dne 10.10.2020 v kulturním zařízení Pod Ořechem, jako náhrada za
neuskutečněné jarní vítání. Další přivítání se uskuteční na jaře roku 2021;
informaci o ukončení pasportizace týkající se užívání obecních pozemků v chatových
oblastech Římova. S jednotlivými uživateli budou sepsány nové nájemní smlouvy;
volby do krajského zastupitelstva ve dnech 2. a 3. října 2020;
možnosti provozování vodovodu a kanalizace ve vlastnictví obce na další období;
žádost občanů části Želivy na nevyhovující stav kanalizačního systému.

SHD ŘÍMOV
SDH Římov přijímá nové členy mladých hasičů. Členem
se může stát kluk i holka od 6 do 15 let.
Trénink bude každou středu od 16:30h. První trénink na
podzimní sezónu se uskutečnil ve středu 9.9.2020.
Nadšení dětí bylo nakažlivé. Věříme, že jim to vydrží a
že v našich řadách přivítáme další malé „požárníky“.
Těšíme se na vás!
Bližší informace na tel. +420728153290 Martina
Přitasilová
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FARNOST ŘÍMOV
Vážení,
díky podpoře obce bylo možné i tento rok zajistit otevření loretánského areálu v Římově
během letních měsíců. V Římově jsme i letos přivítali množství poutníků a návštěvníků ze
všech koutů naší země i z ciziny. Již dlouho plánované renovace budou zahájeny během
října. Při této příležitosti přijede do Římova Ing. František Mrosko, vedoucí stavebního
oddělení českobudějovického biskupství, který při informační schůzce s veřejností
poskytne bližší informace o plánovaných opravách. Termín schůzky bude upřesněn.
Kromě výuky náboženství ve škole bude tento rok také pokračovat středeční výuka
němčiny a latiny na faře. K tomu nově přibude také praktický kurz angličtiny o sobotách,
který povede bilingvní rodilý mluvčí Petr Šimek. Účast na jazykových kurzech je za
dobrovolný příspěvek.
Rádi bychom Vás také pozvali na pravidelné přednášky, které se již od poloviny září budou
konat pravidelně v pátky v poutnickém muzeu.
P. Štěpán Šrubař, farní vikář v Římově

TJ SOKOL ŘÍMOV

Domácí zápasy v kopané OP muži České Budějovice
12.09.
26.09.
17.10.
31.10.
14.11.

Římov – Žabovřesky
Římov – Jankov B
Římov – Rudolfov B
Římov – Olešník B
Římov – Borovany

17:00
16:30
15:30
14:00
13:30

Mládež TJ Sokol Římov
V letošním roce pokračují tréninky a sportovní kroužek mládeže:
Fotbal – starší a mladší žáci
úterý a pátek od 17:00 h
Fotbal – ročníky 2020 a mladší
úterý a pátek od 16:30 h do 18:00 h
Sportovní kroužek ve spolupráci se ZŠ
úterý a čtvrtek od 15:00 h do 16:30 h
V případě zájmu navštivte přímo trénink nebo volejte na tel. 739 027 447.
Pavel Crkva
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STARNET V ŘÍMOVĚ
V Římově STARNET investuje do internetové sítě více jak 500.000 Kč. Jmenuji se Petr
Poláček, ve STARNETu pracuji jako vedoucí rozvoje infrastruktury a jsem mj. zodpovědný
za modernizaci internetové sítě v Římově.
Co je podstatné?
Římov bude během několika málo týdnů připojen přímo na páteřní optickou síť, což pro
obyvatele Římova znamená možnost výrazného zrychlení a zvýšení stability služeb.
Nyní mohou první zákazníci STARNETu využít rychlost 300Mb/s, tedy rychlost více, než
srovnatelnou s krajským městem.
A to není zdaleka do budoucna maximum, které připojení na páteřní optickou síť
umožňuje.
Kolik tato rychlost bude stát? Standardní cena činí 350 Kč, ale pro naše stávající zákazníky
máme speciální nabídku, tzn. stávající cena za připojení ve výši 250 Kč se tedy nezmění.
Naši zákazníci tak ušetří 1200 Kč/rok.
Současně máme k dispozici novou nabídku TV programů a to už v ceně tarifu 250 Kč, tedy
od STARNETu máte nyní internet a TV jen za 250 Kč.
Jste našim zákazníkem? Máme speciálně pro naše zákazníky v Římove nabídku na
vyzkoušení všech TV programů po dobu 2 měsíců zdarma, tedy všechny placené programy
a to včetně HBO a Cinemax. Stačí nás kontaktovat. Rozvod internetu do jednotlivých domů
v Římově bude nově
realizován
pomocí
nové
technologie
60GHz,
která
je
kvalitativně
plně
srovnatelná
s
optickým připojením
a
umožní
do
budoucna
další
navýšení rychlosti.
Mnoho našich zákazníků budeme v nejbližších týdnech kontaktovat a domlouvat se s nimi
na výměně jejich stávajících zařízení.

Potřebujete poradit s internetem a bydlíte v Římově nebo okolí? Zavolejte mi na číslo
777 488 872 nebo mi napište email na petr.polacek@starnet.cz.
Petr Poláček, vedoucí rozvoje sítě
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SPOLEČENSKÉ A KULTURNÍ AKCE
12.09.

Loučení s létem v Dolní Stropnici – rocková zábava 19:00

12.09.

Podzimní splutí Malše – Římov u jezu 10:00

12.09.

Dožínky v Doudlebech – celodenní program se zábavou

27.09.

Svatováclavské svícení v oknech 19:30

02.-03.10.

Volby do krajských zastupitelstev

10.10.

Vítání římovských občánků – náhradní termín za jaro – dle pozvánek

10.10.

Svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu

Sběr nebezpečných a velkoobjemových odpadů
Jaké druhy odpadů se sbírají?
➔
➔
➔
➔
➔
➔
➔
➔
➔
➔
➔
➔

ledničky, mrazničky, elektrotechnický odpad – televizory, počítačové monitory
zářivky, úsporné žárovky, teploměry
olověné akumulátory z osobních vozidel
suché články (monočlánky)
barvy, laky, mořidla, tmely, lepidla a obaly s jejich zbytky, ztvrdlé štětce, znečištěné piliny
obaly od rozpouštědel, kyselin, hydroxidů, pesticidů, detergentů, odmašťovacích přípravků a
jejich zbytky
vyjeté motorové oleje, fritovací oleje a tuky, mastné hadry
matrace, koberce, linolea, pneumatiky bez disků
WC mísy, umyvadla
kočárky, křesla, gauče, starý nábytek
staré oděvy, boty apod.
!!! Svoz se nevztahuje na odpady obsahující azbest (eternit). Nebude odvezen!!!

Seznam zastávek

- sobota 10.10.2020

10.30 – 10.45 hod – ŘÍMOV – U Kaple
10.50 – 11.05 hod – ŘÍMOV - náměstí J.Gurreho
12.10 – 12.25 hod – BRANIŠOVICE
12.35 – 12.45 hod – DOLNÍ STROPNICE - náves
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