USNESENÍ
z 26. zasedání zastupitelstva obce Ř Í M O V,
konaného dne 8. prosince 2020 v 18,00 hod.
v zasedacím sále Obecního úřadu v Římově
Ing. Lukáš Babka, Jan Carda, Mgr. Jana Kohoutová, Ing. Martina Langerová, Josef
Mičan, Jan Řídel, Marie Ungerová, Ing. Pavlína Vaněčková, Ing. Renata Koubová
Omluveni: Mgr. Ester Šnajdrová
Zapisovatel: Mgr. Jana Kohoutová
Ověřovatelé zápisu: Ing. Renata Koubová, Jan Carda

Program:
1. Kontrola zápisu a usnesení z předcházejícího jednání
2. Schválení rozpočtu na rok 2021, rozpočtová opatření
3. Projednání investic na rok 2021, zahájena rekonstrukce ČOV
4. Prodej pozemků, věcná břemena k pozemkům, směny
5. Různé - návrh inventarizačních komisí, společenské akce, POV 2020
- přivítání, schválení programu, určení zapisovatele a ověřovatele zápisu
1. Kontrola zápisu z minulého zasedání:
ZO vzalo na vědomí rozpočtová opatření
ZO souhlasilo se zveřejněním návrhu rozpočtu na rok 2021
ZO schválilo záměry na prodej pozemků
Zastupitelstvo hlasovalo o schválení zápisu z minulého zasedání

9–0–0

ZO souhlasí
- s rozpočtem na rok 2021, který je schodkový . Celkové příjmy 18,600,000,- Kč, a výdaje
20,600,000,- Kč.
Rozpočtový schodek bude hrazen z finančního přebytku minulých let. Navýšení výdajů
v jednotlivých kapitolách je z důvodu očekávaných investic rekonstrukce ČOV Římov a
oprav komunikací. . Dále byl odsouhlasen střednědobý rozpočtový výhled.
Rozpočet i rozpočtový výhled byl řádně zveřejněn. Rozpočet i rozpočtový výhled je přílohou
tohoto zápisu.
- s rozpočtem ZŠ a MŠ Římov pro rok 2021. Požadovaná provozní dotace je zahrnuta do
rozpočtu obce pro rok 2021.
Zastupitelstvo hlasovalo
9–0–0
- s prodejem týkající se odkupu pozemku parc. č. 15/20 v k.ú Římov pro pana J. H. Jedná
se o pozemek o výměře 45 m2 (viz zaslaná žádost), nacházející se u jeho pozemku.
Záměr byl řádně zveřejněn.
ZO stanovuje cenu 50 Kč/m2 a pověřuje starostu k podepsání smlouvy
Zastupitelstvo hlasovalo
6– 2 – 1
- se záměrem žadatelek paní V. T. a I. V. z Č.Budějovic týkající se prodeje pozemku části z
parc. č. 1345/3 výměře 2 m2 dle přiloženého GP k.ú. Dolní Stropnice. Zastavěná plocha

rekreační chaty zasahuje touto plochou do obecního pozemku a pro pořízení pasportu stavby
je nezbytné odkoupení z majetku obce Římov.
Záměr byl řádně zveřejněn.
ZO stanovuje cenu 330 Kč/m2 a pověřuje starostu k podepsání smlouvy
Zastupitelstvo hlasovalo

7– 1 – 1

- s provedením rozpočtového opatření č. 25, se kterým jej starosta obeznámil
- s dodatkem č.22 ke smlouvě č.60023/98 na sběr, svoz a odstranění komunálního odpadu se
spol. Marius Pedersen
- došlým návrh cen vodného a stočného pro rok 2021 předložený spol. Čevak a.s. a souhlasí
se změnami k úhradě vodného a stočného a úpravám částek:
částka pro rok 2021 se navyšuje na 38,93 Kč/m3 u stočného
a na 41,98 Kč/m3 u vodného a u pevných složek vodného a stočného podle hodnoty
trvalého průtoku vodoměru zůstává:
paušální poplatek za vodoměr 350,- Kč pro vodné na rok 2021
paušální poplatek za vodoměr 445,- Kč pro stočné na rok 2021
Všechny hodnoty jsou uvedeny v současné platné sazbě bez DPH.
Pro odpadní vody vypouštěné z jiných zdrojů (srážkové vody, studna) cena za 1m3
klesla na 5,90 Kč.
ZO souhlasí s návrhem vodného a stočného na rok 2021

9–0–0

- s dodatek č. 12 smlouvy o nájmu vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu a jiného
vodohospodářského majetku obce Římov za účelem jeho správy a provozování uzavřené dne
21.10.2005, ve znění pozdějších dodatků (dále jen „Smlouva“)
Platnost smlouvy se prodlužuje do 31.12.2022
-s uzavřením budoucí darovací smlouvy mezi obci Římov a p. M. Š. z Velešína . Předmětem
smlouvy je vybudování prodloužení vodovodu v osadě Branišovice a po kolaudaci jeho
převedení do majetku obce
- s proplacením vánočních balíčků pro děti z MŠ a ZŠ Římov
- s došlým dopisem Charity Kaplice s žádostí o finanční příspěvek pro rok 2021 a souhlasí
s finančním příspěvkem pro rok 2021 ve výši 5 000,- Kč.
ZO bere na vědomí
- a projednalo očekávané investice pro rok 2021 a také, vzhledem k finanční zátěži z
rekonstrukce ČOV, možnosti nutných investic.
Bude nutno pořídit projektové dokumentace na řešení čištění odpadních vod v osadách
Branišovice a Dolní Stropnice. Je připravená žádost k podání na výstavbu multifunkčního
hřiště zejména pro sportovní aktivity žáků ZŠ Římov a fotbalistů TJ Sokol, uvažuje se o

změně topení v ZŠ Římov a domě pro seniory, hasičská zbrojnice potřebuje také celkovou
vnitřní rekonstrukci, modernizace dětského hřiště v Branišovicích.
Na začátku listopadu bylo předáno staveniště na ČOV Římov tak, aby zejména v roce
2021 byla hotová celá přestavba a mohlo se započít se zkušebním provozem .
- provedení rozpočtového opatření č. 17,18,19,20,21,22,23,24 se kterým jej starosta
obeznámil
- informaci o ukončení a také zdárném vyúčtování POV Jčk 2020 a do konce roku bude
podána nová žádost pro rok 2021 -“Úprava veřejného prostranství v ulici Školní (před
kuchyní)“
-najmenování inventarizačních komisí pro závěrečné inventury 2020
Hlavní inventarizační komise:
Ing. Miroslav Slinták, Ing. Lukáš Babka, Ing. Martina Langerová, Jan Carda, Lenka Petrová.
Služby: Josef Mičan, (pro D. Stropnici pan František Hamberger), hostinští – provozovatelé
SDH: Jan Carda + starostové sborů a jejich zástupci
Knihovny Římov + muzeum, tábořiště: Mgr. Ester Šnajdrová, Vilém Bártů, Gerhard
Höchtl, Štefan Labaj
ZŠ, MŠ: Ing. Pavlína Vaněčková, Mgr. Jitka Pražáková, Pavla Tichá
Správa obce - sklady: Jan Řídel, Štefan Labaj, Miloslav Pokorný
Správa obce - OÚ: Ing.Lukáš Babka, Ing. Miroslav Slinták, Jan Carda, Lenka Petrová

- oznamuje a současně zve občany na připravované kulturní a společenské akce pro nejbližší
období: vše musí být v souladu se současnou situací
- Prodej živých kaprů na náměstí dne 21. 12. 2020 od 10.00 hod
- Betlémské světlo - ambity kostela dne 23. 12. 2020 od 18.00 hod
- Vánoční „odmašťovací výstup na Kleť“ dne 27. 12. 2020

Termín příštího zasedání zastupitelstva: 12. 1. 2021
Ukončeno: 20.45 hod.
Zapisovatel: Mgr. Jana Kohoutová
Ověřovatelé zápisu: Ing. Renata Koubová, Jan Carda

