Zápis z jednání zastupitelstva obce Nicov ze dne 8. 2. 2016
K bodu 1: Starostka J. Šašková přivítala přítomné a konstatovala, že zastupitelstvo je při účasti 4
členů ZO usnášení schopné (M. Podsklan pro nemoc omluven). Přítomni J. Šašková, V. Mužík, J.
Josefík, P. Steinbach a hosté J. Jindřich, V. Šašek, I. Šašková.
Za zapisovatele byl navržen V. Šašek, za ověřovatele zápisu byli zvoleni V. Mužík a I. Šašková.
Byl přečten program s návrhem na doplnění programu o zprávu pana J. Jindřicha.
Celý program včetně doplnění byl 4 hlasy schválen a zastupitelstvo se jím bude řídit.
Program:
1.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Úvod a organizační záležitosti obce, doplnění o zprávu pana J. Jindřicha
Kontrola usnesení a činnost obce za měsíc prosinec a leden
Rozpočtové opatření č. 18/2015
ČOV (jednání 3. 2. 2016)
Žádost pana Kopáčka
Nicovský hřbitov a kostel
Most přes cestu směr Popelná
Různé (Vlajka pro Tibet, PROŠumavsko, ….)

K bodu 1:
Přítomný lesní hospodář a hajný obecních lesů pan Jindřich Jindřich seznámil přítomné
s hospodařením v obecních lesích. Seznámil se stavem fakturace, zalesněním holin (1,1ha), s
opakovaným zlepšováním porostu na 0,82 ha – celkem bylo vysázeno 9 200 ks sazenic na 1,93 ha.
Bylo vyklizeno 1812 m3 klestu. Byly umístěny lapáky v 1. a 2. sérii po 12 ks, probíhalo ožínání,
zimní nátěr proti okusu, pálení klestu, příprava vánočních stromků (prodalo se jich 23 ks). Bylo
zpracováno a odevzdáno hlášení na ŽP MěÚ Vimperk.
Roční plán z decénia byl v roce 2014 a 2015 celkem 3300 m3. Skutečná výše těžby vzhledem ke
kalamitě byla za uvedené 2 roky 4 460 m3. Pro rok 2016 je v plánu cca 600 m3.
Starostka připomněla, že není uzavřena smlouva s odběratelem dříví na rok 2016. Pan J. Jindřich
doporučil po dobrých zkušenostech opět pana R. Kubernu. Hlasování – 4 hlasy pro uzavření
smlouvy s p. Kubernou.
P. Steinbach – polámané břízy ke Králováku – majetek LČR – bude osloven pan Jarolým.
Dohoda o provedení práce (zajištění funkce odborného zástupce provozovatele vodovodu ve
správním území obce Nicov) s panem Ing. Igorem Kasalickým na rok 2016. V řešení – do příště se
seznámit s praxí u okolních obcí a výši odměny.
Starostka navrhla změnu úředních hodin, v současnosti je k dispozici veřejnosti 16 hodin úředních
hodin, které nejsou při tak malém počtu obyvatel potřeba. Navržena změna: pondělí od 9-13, středa
ponechána od 13-17. Nadále platí možnost se na konkrétní hodině setkání domluvit telefonicky i
mimo úřední hodiny. Nové úřední hodiny budou platit od března 2016.
Odsouhlaseno 4 hlasy.
K bodu 2: Starostka předložila knihu jízd, došlou poštu, pokladní knihu.
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Přišel dopis od Biskupství českobudějovického – sdělení o sebeomezení, farnost se vzdala nároku o
navrácení historického majetku od obce Nicov (p.č. 2 v k.ú. Nicov).
Strom – kaštan před hřbitovem – závěr vyhodnocení, strom nebyl vyhrán k bezplatnému ošetření,
důvodem byla malá publicita. Strom je relativně zdravý, není nemocný, jen je potřeba ořezat
některé větve – poptat u p. Jindřicha.
Žádost pana Kramla – obnovení veřejného osvětlení – montáž Sules Sušice (v záloze Lazna),
úsporné LED světlo (20 W). Odsouhlaseno 4 hlasy. Posoudit úsporu vzhledem k investici,
pasportizace veř. osvětlení. V současnosti obec za veškerou el. energii platí cca 40 000 Kč za rok.
Obecní auto – garáž – možnosti 4x6metrů, 6x5m – cca 22 000,-, dřevěný přístřešek – cca 19 000,-.
Zjištění dalších podrobností včetně možnosti umístění na obecní pozemek pod hospodou. Jednat s
B. Josefíkem o dalším využití pozemku. Zastupitelé se seznámí se situací do příštího zastupitelstva.
Firma Stavoplast provedla výměnu kotle (automat na uhlí s DPH 116 tis. Kč) v č.p. 33., došlo
k rozšíření dveří (25 tis.) do kotelny, umístění kotle na zvýšený základ. Kotlíková dotace pro obec
nelze použít. Občané mohou podat žádost o kotlíkové dotace u Jihočes. kraje od 18.1 do 30.3. 2016.
Jedná se až o 80% dotaci na nízkoemisní kotle, tepelná čerpadla. Obec případným zájemcům
pomůže s administrací.
Netěsnost hasičské nádrže – jednání s panem Zátkou, Kvint – počká se do jara, pokud nedojde
k samovolnému ucpání, bude se to řešit.
Pořízení PENB pro budovu č.p.33 (6 999,-s DPH).
Podána žádost o dotaci na opravu kapličku v Řetenicích z programu Jihočeského kraje (max. výše
dotace 50 000,-)
26. 12. 2016 se uskutečnila mše bohoslužba slova v nicovském kostele za přítomnosti dvou desítek
lidí.
7. 1. proběhlo jednání na Biskupství českobudějovickém s panem biskupem Kročilem ohledně
možnosti zakoupení fary. Biskupství je prodeji nakloněno. Další jednání bude probíhat následně po
dodání církví objednaného znaleckého odhadu budovy.
11. 1. Pochůzka s panem Jindřichem a s panem Flachsem, přeznačení stromů podél cesty směrem
na Stachy. Stromy označené červenou barvou budou poraženy, stromy jsou v majetku SÚS.
3. 2. Setkání starostů okresu Prachatice s hejtmanem Zimolou a radními Jihočeského kraje.
Informace o možnosti dotacích v letošním roce (SDH, včelaři, ….). Dotace na místní komunikace
nejsou v plánu.
Jednání s JUDr. Samkem – pozemek před Strnadů v Řetenících dosud nedořešil.
K bodu 3: Rozpočtové opatření č. 18/2015 zpracováno obecní účetní paní Škopkovou (viz. příloha
1).
K bodu 4: ČOV
Dne 3. 2. 2016 proběhlo veřejné jednání za přítomnosti pana Kasalického (AQUAŠUMAVA) a pana
Smažíka (EKOEKO) o možnostech kanalizace a ČOV.
Za současných dotačních pravidlech je stavba ČOV pro Nicov a Řetenice značně problematická.
Z jednání vyplynul závěr, že v Nicově by se uvažovalo o umístění ČOV jihovýchodněji – tzn. pod
obcí, případně u rybníku pod Marešů. Podmínkou této varianty je dostatečný průtok stávajícího
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toku tam, kde by se vypouštěla voda z ČOV. Firma AQUAŠUMAVA pracuje na získání
hydrogeologického posudku průtoku. Potom se bude jednat dále. Ve hře je i možnost obce přispět
občanům na vybudování individuální ČOV s odvodem do vodního toku, případně do zemní pískové
filtrace. Membránová filtrace, u které je vypouštěná vyčištěná voda téměř čistá, je zatím příliš
drahá.
Kořenová čistírna je náročná na velikost pozemku a má také svá specifika.
K bodu 5: Žádost pana Kopáčka
Žádost o schválení věcného břemene chůze a jízdy na vyznačené části obecního pozemku a
pronájmu obecního pozemku.
1)
Věcné břemeno p.č. 25/1 kú Nicov
Žadatelé uhradí náklady vzniklé při zřízení věcného břemene, žadatelé si zajistí na vlastní
náklady vyměření části pozemku, kterého se týká žádost. Vyvěšení záměru a odsouhlasení na
dalším zasedání. Odsouhlaseno 4 hlasy.
2)
Žádost o dlouhodobý pronájem nebo odprodeje části pozemku p.č. 423 kú Nicov
V současnosti prodej ani dlouhodobý pronájem zastupitelé neodsouhlasili, pokud bude zájem
nadále trvat i v budoucnosti (cca 2roky), obec je ochotná se žádostí opět zabývat.
K bodu 6: Nicovský hřbitov a kostel
Na jednání (7.1.) na Biskupství českobudějovickém a předeslal to již p. Misař z vimperské farnosti,
že nicovský hřbitov by měl být přepsán do majetku obce. Správa hřbitova obec nic v budoucnu
nestojí, v současnosti hřbitov není možno využívat. Možnost obnovit pohřbívání, administrace
s pohřbíváním. Hlasování o převodu do vlastnictví obce - hlasy 4 PRO.
Biskupství navrhlo možnost získání kostela do majetku obce bezúplatným převodem. Zastupitelé si
uvědomují velkou zátěž pro obec, ale i hodnotu jako významné kulturní památky obce i celého
okolí. Farnost nemá prostředky na opravu kostela a není to ani její prioritou. Možnost čerpání
dotací. Možnost využití prostoru pro kulturní akce (výstavy, koncerty, …)
Hlasování o převodu do vlastnictví obce - 4 hlasy PRO.
K bodu 7: Most přes Červený potok (od Růženky) směr Popelná, cesta patřila SPÚ, v minulosti
proběhlo jednání o bezúplatném převodu do majetku obce. Začátkem února proběhla závěrečná
agenda a v současnosti je most v majetku obce (zapsáno již v KN). V současnosti je most
v nevyhovujícím stavu, po povodních (2012??) byly na mostě zahájeny opravné práce, které již
nebyly dokončeny.
Oslovit firmu Stavoplast KL, která započala opravy, případně při velké cenové nabídce budou
osloveny i další firmy. Odsouhlaseno 4 hlasy.
K bodu 8 (Různé):
Žádost o připojení k mezinárodní kampani ,,Vlajka pro Tibet“, zamítnuto 4 hlasy.
Žádost o spolupráci se spolkem PRO Šumavsko (zajišťuje management a marketing cestovního
ruchu v Pošumaví a na Šumavě). Podpora při propagaci apod. Odsouhlaseno 4 hlasy.
Oprava dřevěných laviček a ukazatelů, možnost dohody o provedení práce s Janem Šaškem o
zajištění oprav související se dřevem. Odsouhlaseno 4 hlasy.
WIFI – ubytovna, zajištění internetu na obecní ubytovně. Zjištění dalších informací. Odsouhlaseno
4 hlasy.
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Příspěvek na narozené dítě (doplnění usnesení č. 10/2015) – příspěvek se týká pouze dítěte, které
má oba rodiče s trvalým pobytem v obci. Odsouhlaseno 4 hlasy.
SDH Nicov žádá o umístění svého sídla do budovy č.p. 33, odsouhlaseno 4 hlasy.
V pátek 1. dubna bude přistavěn kontejner na velkoobjemný odpad.
Poděkování rodině Karmazinově za příspěvek 150,- Kč na dětský den.
Usnesení č.1/2016

Bude uzavřena smlouva s odběratelem dříví p. R. Kubernou pro rok 2016. Odsouhlaseno 4
hlasy.

Funkce odborného zástupce provozovatele vodovodu ve správním území obce Nicov –
doplnění dohody o provedení práce, seznámení se praxí u okolních obcí a výši odměny. 4hlasy PRO

Změna úředních hodin od března 2016 (pondělí od 9-13, středa 13-17). Nadále platí možnost
se na konkrétní hodině setkání domluvit telefonicky i mimo úřední hodiny. Odsouhlaseno 4 hlasy.

Obnovení veřejného osvětlení před Kramlů - Řetenice – montáž Sules Sušice (v záloze
Lazna), úsporné LED světlo (20 W). Odsouhlaseno 4 hlasy.

Posoudit úsporu vzhledem k investici. 4hlasy PRO

Zastupitelé se seznámí se situací do příštího zastupitelstva ohledně garáže/skladu.

Rozpočtové opatření č. 18/2015 zpracováno obecní účetní paní Škopkovou.

Firma AQUAŠUMAVA pracuje na získání hydrogeologického posudku průtoku toku pod
Marešů. Potom se bude jednat dále o ČOV.
 Věcné břemeno p.č. 25/1 kú Nicov chůze a jízdy pro p. Kopáčka na vyznačené části
obecního pozemku, vyvěšení záměru. Odsouhlaseno 4 hlasy.

Žádost o dlouhodobý pronájem nebo odprodeje části pozemku p.č. 423 v k.ú. Nicov,
zamítnuto 4 hlasy.

Nicovský hřbitov a kostel, odsouhlaseno 4 hlasy, že bude požádáno o bezúplatný převod do
vlastnictví obce.

Most přes Červený potok směr Popelná – dokončení mostu, poptání ceny u Stavoplastu KL,
4 hlasy PRO.

Žádost o připojení k mezinárodní kampani ,,Vlajka pro Tibet“, zamítnuto 4 hlasy.

Žádost o spolupráci se spolkem PRO Šumavsko, odsouhlaseno 4 hlasy.

Oprava dřevěných laviček a ukazatelů, dohoda o provedení práce s Janem Šaškem o
zajištění oprav související se dřevem. Odsouhlaseno 4 hlasy.

WIFI – ubytovna, zjištění dalších informací. Odsouhlaseno 4 hlasy.

Příspěvek na narozené dítě (doplnění usnesení č. 10/2015) – příspěvek se týká pouze dítěte,
které má oba rodiče s trvalým pobytem v obci. Odsouhlaseno 4 hlasy.

SDH Nicov žádá o umístění svého sídla do budovy č.p. 33, odsouhlaseno 4 hlasy.

Dne

16. 2. 2016

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

Zápis ověřili: Václav Mužík……………

Starostka obce: Jitka Šašková ……………...

Ivana Šašková ……...............
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