Zápis z jednání zastupitelstva obce Nicov ze dne 29. 5. 2015
Přítomni: Jitka Šašková, Petr Steinbach, Josef Josefík, Marek Podsklan
Omluveni: Muţík V. ml., Josefík Z.
Slečna starostka přivítala přítomné zastupitele i hosty (Anna Josefíková, David Čief, Jakub Čief) a
konstatovala, ţe zastupitelstvo je usnášení schopné.
Za zapisovatele byl zvolen Šašek Vladimír.
Za ověřovatele zápisu byli zvoleni Podsklan Marek a Čief Jakub.
Byl předloţen bod k doplnění programu – Rozpočtové opatření č. 6/2015 – doplněk i celý program
byl 4 hlasy schválen a zastupitelstvo se jím bude řídit.
Program:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)

Úvod a organizační záležitosti zastupitelstva
Rozpočtové opatření č. 6/2015 - doplněno
Kontrola usnesení a činnost obce za měsíc květen
Dohody o provedení práce
Žádost pana Drahokoupila
Vyhláška o loteriích
Obecní hostinec
Závěrečný účet obce za rok 2014
Dotace – získané a možnosti podání nových
Obecní byt
Smlouvy na vodu, Hotel Rosa – zpráva o problematice připojení
Žádost paní Matschinerové o instalaci vodoměru
Oprava místních komunikací
Studie EKOEKO – diskuze o předložené studii
Různé

Ad 1) a) Byli doplněni členové do finanční komise z řad občanů- paní Muţíková A. Takţe finanční
komise je tvořena: Josefík J. - předseda, Muţíková A. a Josefíková L. členové.
b) Byl doplněn do inventární komise - Podsklan M. Takţe inventární komise je tvořena: pan
Josefík J. - předseda, páni Muţík V. ml. a Podsklan M. členové.
c) Kontrolní komise zůstává ve sloţení Muţík V. ml. - předseda, Podsklan M. a Šašková E.
členové. Tento bod byl schválen 4 hlasy
d) Byly aktualizovány podpisové vzory na FÚ Vimperk a u Čs. Spořitelny ve Vimperku v
souvislosti se změnou starosty
Ad 2) Zastupitelé se seznámili s rozp. opatř. č. 6/2015 (viz. příloha) a schválili je 4 hlasy.
Ad 3) - studny u Majdlů a na Mílově byly zakryty betonovými překlady, zatím materiál
nezaplacen (cca 6000,-)
 byl namontován vodoměr se stavem 0 do hospody
 byla přestěhována trampolína na dětské hřiště (připomínka Podsklana M. - bylo by dobré
dát výstraţnou cedulku pro provoz do výše dětských očí)
 zatáčka smrti – jednání s dop. policií PT (p. Kalousem) o moţnostech úpravy dopr.
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značení - je to reálné, -připomínka p. Steinbacha - k moţnostem dodrţení rychlosti v
obci – zeptat se pana Kalouse co je reálné
seznámení s tokem peněz (májka cca 3400,-Kč),
k činnosti starosty za uplynulé období (od 8. 5. 15)
 zajištění veškerých oprávnění, přístupových hesel,
 byla předloţena kniha jízd a došlá pošta,
 UPD plynovodu Stachy- Kašp. Hory povede přes Nicov – bude řešeno v roce 2018
 vzorky vody- Nicov OK, 19. 5. byl znovu náběr KHS,
 napojení vodojemu od EONu – zhotoviteli-Elektrostavu ST byla zaslána situace o
stávajících podzemních sítích,
 místní názvy – konzultováno s p. Matschinerovou, Šaškem a zaslání zpět na Katastr
PT,
připomínka Podsklan M. - otázka odkalení vodojemu, v případě špatných vzorků vody
se projedná s hasiči odkalení vodovodu
p. Jindřich – předal ceník dříví, fakturu na proplacení za 550.000,- Kč,
z řady nabídek školení se starostka zúčastní 16. 6. k výběrovým řízením malého rozsahu,
místostarosta také doporučuje toto školení,
starostka informovala o malé informovanosti občanů, navrhuje, ţe bude vydávat tištěnou
(moţno i emailem) verzi Nicovského občasníku, který doručí do poštovní schránky - 4
hlasy schváleno,
antivirus – z min. zasedání- vysvětleno, ţe vlastní antivir pro dva počítače na rok stál
1250,- Kč zbytek do 8000,- Kč bylo cestovné a sluţby p. Růţičky,
kupní smlouva Strnadů (Řetenice) byla předána k vyhotovení včetně návrhu na vklad do
katastru p. JUDr. Samkovi, který je informován o existenci 2 GP (cesta + parcela),
platba za internetové portály (1000, 5000,- Kč) byla zrušena, byl sníţen paušál na mobil
z 600 na 300,- Kč za měsíc,
pokračuje práce na smlouvách za vodu, odpady.

Ad 4) Dohody o provedení práce v roce 2015 zůstávají na úrovni cen roku 2014, t. j. 120,Kč/hodinu. Odsouhlaseno 4 hlasy.
Smlouva na úklid obecní ubytovny bude uzavřena s Sašou Josefíkovou,
smlouva na úklid trávy v Nicově bude uzavřena Josefíkem J. ml. a Čiefem D.,
smlouva na úklid trávy v Řetenicích bude uzavřena Čiefem J.,
smlouva na instalaterské práce bude uzavřena Josefíkem J. ml - vše odsouhlaseno 4 hlasy.
Připomínka Josefíková A. - Řetenice zatím nejsou posekané, je třeba sekat i ke kapličce .
Připommínka -Josefík J. jeden starý křoviňák nestačí, je třeba koupit ještě jeden.
Odsouhlaseno 4 hlasy, ţe Čief J. koupí křoviňák za cca 15-20.000,-Kč. Křoviňáky i sekačky
se budou i nadále nikomu jinému nepůjčovat. Za odvoz posekané trávy a sekání budou
předloţeny k proplacení účtenky za PHM. Posekaná tráva se bude vozit na hnojiště
Šumavského statku Nicov pokud nedojde k dohodě s kontejnery Stavoplastu.
Ad 5) Pan Drahokoupil poslal studii stavby. Dále ţádá o připojení na obecní vodovod- schváleno 4
hlasy a dále ţádá o souhlas se stavbou obec jako vlastníka sousedního pozemku – schváleno
4 hlasy.
Ad 6) Starostka předloţila 3 moţnosti řešení Vyhlášky o loteriích
Od Ministerstva vnitra, vydání obecně závazné vyhlášky o loteriích, tři moţnosti
a) Částečné povolení provozovány pouze na místech a v čase touto vyhláškou určených.
b) Částečný zákaz na kterých místech a v jakém čase je v obci provozování uvedených
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loterií a jiných podobných her zakázáno.
c) Úplný zákaz úplně zakázat provozování uvedených loterií a jiných podobných her na
celém území obce.
Tento bude projednán na příštím zastupitelstvu, kde se upřesní, zda je obec Nicov povinna
mít tuto vyhlášku.
Ad 7) Obecní hostinec.
Ţádost o změně jména na smlouvě k pronájmu obecního hostince, za Štefana Nogu ml. na
Martina Nogová, změna od 1. 1. 2015, podle právníka je to moţné
- Revokace usnesení z 16. 1. 2015, nikde není uveden Štefan Noga, mluveno o rodině
Nogových, změna usnesení, pronájem obecního hostince přechází na Martinu Nogovou
z provozních důvodů, s účinností k 1. 1. 2015 - odsouhlaseno 4 hlasy.
- Ţádost p. Nogy o zkontrolování ţumpy a případně vyvézt – k tomu bylo dohodnuto, ţe
Šumavský statek zapůjčí stroje (fekál, káru) a SDH Nicov brigádníky na vyčištění, případně
novém zakrytí (překlady objedná starostka) ţumpy - odsouhlaseno 4 hlasy.
Ţádost, zda by si pan Noga mohl vyskládat dříví ke stěně od Krekulů, mezera od stěny, rošt
pod dřívím, přikrytí – odsouhlaseno 4 hlasy.
Ad 8) Závěrečný účet obce za rok 2014. Vyvěšeno 26. 5.
Ad 9) Dotace – starostka seznámila zastupitelstvo se schválením obou podaných dotací a to na
hasičskou nádrţ – 75 % ve výši 45.000,- Kč, termín realizace do 30. 9. 2015. A se schválenou
ţádostí na topení v obecním hostinci. K tomu se musí poslat tzv. průvodka, aby mohla být obci
zaslána smlouva. Obě schválené ţádosti jsou v reţimu drobných akcí, takţe stačí oslovit (obeslat)
minimálně 3 firmy na kaţdou akci a pak si z nich nějakou vybrat. Budou obeslány firmy Stavoplast,
Lesostavby Třeboň, Čejka-Vacov, Stavoplast, Důra -Vimperk příp. další v okolí.
Dále starostka informovala o spolupráci s firmami Corporin-Strakonice a Garanta Č.
Budějovice, které hlídají vypsané dotace, které by obec mohli zajímat a aţ v případě objednání a
zpracování ţádosti by se jednalo o financích. Místostarosta potvrdil dobré kontakty s těmito
firmami.
Starostka informovala o nových dotacích v rozsahu 50.000 aţ 300.000,- Kč s termínem
ţádosti do 25. 6. 2015 na malé sakrální stavby, které nejsou památkově chráněny. Pracuje na výběru
oprav lesních cest s obecním hajným a OLH p. Jindřichem a podání ţádosti o dotaci.
Paní Josefíková A. (Řetenice) navrhla, ţe by se mohla udělat cyklostezka nad farou k
Myslíkovi – odpověď – je to plánu rozvoje obce.
Ad 10) Obecní byt – s panem Nogou bude od 1. 6. 2015 uzavřena nájemní smlouva za 2.500,- Kč
měsíčně (holý nájem). Elektřinu má na sebe přepsánu a platí jiţ 2 měsíce. Schváleno 4 hlasy.
Ad11) Smlouvy na vodu – starostka poslala smlouvu na VŠE Praha, pro hospodu dodělává.
Majitelé z hotelu Rosa zatím nereagují, dle stavebního povolení z roku 1993 mají obecní vodu jen v
případě poţáru.
Ad12) Paní Matschinerová podala ţádost o namontování vodoměru. Ţádost paní Matschinerové o
namontování vodoměru. Schváleno 4 hlasy.
Josefík J. ml. - je třeba namontovat vodoměry do Rosy, do obecní ubytovny – schváleno 4
hlasy.
Ad 13) Oprava místních komunikací- díra u hřiště. Podsklanová L. dostala od pana Flachse (SUS)
suchou směs na opravy, která je v hasičárně.
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Josefík J. - nabízí, ţe by díru obřízl a zabetonoval.
Starostka – zavolá p. Flachse a poradí se na dalším postupu.
Ad 14) Studie EKOEKO – dorazila faktura na 80% coţ je 33.000,- Kč. Po případných
připomínkách, které posílá starostka v pondělí a firma je dodělá, pošlou fa na zbytek. Místostarosta
studii prostudoval a hodnotí ji jako rozumnou.
Půjčují si ji paní Muţíková A. a Josefíková A. Proběhla diskuze – připomínka k východní části
obce. ČOV je navrţena na obecním pozemku pod hospodou.
Josefíková A. - dotaz na řešení stavu šachty a kanálku mezi Josefíků a Voldřichů.
Ad 14) Různé:
-dotace na střechu a vybavení SDH Nicov nevyšla, návrh koupit bez dotace potřebný materiál (hl.
hadice) za cca 20.000,- Kč – schváleno 4 hlasy,
-sádrokarton v hasičárně- hasičům se zaplatí materiál -schváleno 4 hlasy,
-informační cedule – nabídka p. Sovy – kostel, koh. Kříţ – za cca 4.200-4.600,- Kč

-rozcestníky za cca 1.800,- Kč
Schváleny 2 ks rozcestníků (ke kapličce a k vodojemu) 4 hlasy. Cedule okouknout a příští ZO
dořešit.
-pracovní doba starosty – nové úřední hodiny – starostka předloţí návrh.
Usnesení č. 6/2015:
 Členem finanční komise z řad občanů se stala paní Muţíková A. Do inventární komise
přijat Podsklan M, schváleno 4 hlasy
 Zastupitelé se seznámili s rozp. opatř. č. 6/2015 (viz. příloha) a schválili je 4 hlasy.
 zatáčka smrti – jednání s dop. policií PT (p. Kalousem) o moţnostech úpravy dopr.
značení, k moţnostem dodrţení rychlosti v obci – starostka pověřena jednáním s pana
Kalouse
 Dohody o provedení práce s A. Josefíkovou, Josefíkem J. ml. (úklid trávy v Nicově,
instalatérské práce) a Čiefem D. (tráva v Nicově) a s Čiefem J. (tráva v Řetenicích),
odsouhlaseno 4 hlasy.
 Čief J. koupí křoviňák za cca 15-20.000,-Kč. Křoviňáky i sekačky se budou i nadále
nikomu jinému nepůjčovat. Za odvoz posekané trávy budou předloţeny k proplacení
účtenky za PHM.
 Odsouhlaseno 4 hlasy připojení stavby pana Drahokoupila na obecní vodovod,
odsouhlaseno 4 hlasy souhlas se stavbou obec jako vlastníka sousedního pozemku
 Vyhláška o loteriích, tento bude projednán na příštím zastupitelstvu, kde se upřesní, zda
je obec Nicov povinna mít tuto vyhlášku.
 Revokace usnesení z 16. 1. 2015, změna usnesení, pronájem obecního hostince přechází
na Martinu Nogovou z provozních důvodů, s účinností k 1. 1. 2015 - odsouhlaseno 4
hlasy
 Zkontrolování ţumpy a vyvezení – k tomu bylo dohodnuto, ţe Šumavský statek zapůjčí
stroje (fekál, káru) a SDH Nicov brigádníky na vyčištění, případně novém zakrytí
(překlady objedná starostka) ţumpy - odsouhlaseno 4 hlasy
 Pan Noga můţe vyskládat dříví ke stěně od Krekulů, mezera od stěny, rošt pod dřívím,
přikrytí – odsouhlaseno 4 hlasy.
 Obeslání min. 3 firem na realizaci projektů k získaným dotacím
 Schválení 4 hlasy podání ţádosti na opravu lesních cest a opravu kaplčky v Řetenicích
 Obecní byt pronajmut k 1. 6. 2015 manţelům Nogovým 2.500,- Kč měsíčně (holý
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nájem). Schváleno 4 hlasy.
Paní Matschinerové bude namontován vodoměr, schváleno 4 hlasy.
Josefík J. ml. – namontuje vodoměry do Rosy, do obecní ubytovny – schváleno 4 hlasy.
Starostka pověřena získáním informací od p. Flachse a poradí se na dalším postupu.
Šachta a kanál v Řetenicích nevyhovující stav, zjištění stavu a náprava.
Nákup potřebného materiálu pro hasiče (hl. hadice) za cca 20.000,- Kč – schváleno 4
hlasy, sádrokarton v hasičárně- hasičům se zaplatí materiál - schváleno 4 hlasy
Změna úředních hodin, předloţen návrh zastupitelům během příštího týdne

Zápis ověřili: ….........................................
Marek Podsklan

Zapsal: .....................................
Vladimír Šašek

….........................................
Jakub Čief
Starostka obce: ……………………
Jitka Šašková
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