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Zápis z jednání zastupitelstva obce Nicov ze dne 20. 6. 2016
K bodu 1: Starostka J. Šašková přivítala přítomné a konstatovala, že zastupitelstvo je při účasti 4
členů ZO usnášení schopné. Přítomni:J. Šašková, V. Mužík, J. Josefík, M. Podsklan. P. Steinbach je
pro nemoc omluven. Hosté: A. Josefíková a L. Josefíková, V. Šašek.
Za zapisovatele navržen V. Šašek, za ověřovatele zápisu byly zvoleny A. Josefíková a L. Josefíková.
Byl přečten program, doplnění programu – příspěvek na individuální ČOV (v Různé).
Celý program včetně doplnění byl 4 hlasy schválen a zastupitelstvo se jím bude řídit.
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Úvod a organizační záležitosti obce
Kontrola usnesení a činnost obce za měsíc květen, část června
Rozpočtové opatření č. 4/2016 a č. 5/2016
Závěrečný účet obce za rok 2015
Pronájem parkoviště v Řetenicích
Smlouva věcné břemeno EON
Směna pozemků
Stanovy Svazu obcí Šumavy
Prodloužení smlouvy o pronájmu obecního bytu
Permanentní žádost – pan Ajchler
Různé

K bodu 1:
Kontrolní komise zasedla 1. 6. 2016 po svolání předsedou V. Mužíkem ve složení M. Podsklan, E.
Šašková, přítomna J. Šašková. Předseda zastupitelstvu oznámil, že se nic závadného nezjistilo.
Zápis KK je v příloze tohoto zápisu.
Finanční komisi svolá předseda M. Podsklan po domluvení vhodného termínu.
Cena za sekání obecních trávníků ve výši 120 Kč/hod je nízká, navrhuje se zvýšit tuto odměnu na
150 Kč/hod v čistém. Po diskuzi schváleno 4 hlasy. Bude se uvažovat o pořízení obecního traktůrku
na údržbu obecních pozemků – J. Josefík pověřen provést výběr vhodného stroje.
Termín pro setkání vlastníků pozemků katastru Studenec u Stach v záležitosti komplexní
pozemkové úpravy je stanoven na poslední pátek v měsíci červenci - 29. 7. 2016 od 18.00 hod v
sále obecního hostince. Vlastníci pozemků budou o konané schůzce informováni na úřední desce.
K bodu 2: Starostka předložila knihu jízd, došlou poštu, pokladní knihu, výpis z účtu.
Hodnotící komise zasedla 3. 5. a vybrala z 9 došlých nabídek na zakázku Lesní cesta NicovKrankoty firmu VKB stavby. Se stavbou se začne v průběhu července 2016. Firma bude oslovena i
k zhotovení asfaltové komunikace v úseku od kapličky k Hadům.
Firma KVINT opravila propustek na místní komunikaci směr Popelná, dotyčná firma byla oslovena
i na opravu cesty kolem vodojemu (vysypání kolejí a zaválcování).
Garáž/sklad – firma Stavoplast dodala technickou zprávu k části budovy č.p. 27. Rekonstrukce
budovy je nákladná, firma předloží návrh na stavbu nové garáže/skladu na stejném místě.
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Povodňové opatření v Řetenicích (studie na 8 příčných svodů je k dispozici) – budou opětovně
osloveny firmy, zakázka není pro firmy lákavá a dosud se nikdo nepřihlásil.
Naučná stezka – žádost o dotaci nepodána, nutná další diskuze o umístění trasy a konkretizaci typu
naučné stezky. Bude se připravovat na podání v příštím roce.
Byla podepsána smlouva s firmou HANKO CZ s.r.o. – práce harvestoru.
Čištění studní, je zajištěna firma, řešení odklonu vody do vodojemů. O termínu čištění budou
občané včas informováni.
Žádost pana Kopáčka – byl vyvěšen záměr, nikdo nevznesl připomínky. Obec souhlasí s věcným
břemenem chůze a jízdy na pozemku p. č. 25/1 k. ú. Nicov v rozsahu uvedeném v příloze k žádosti.
Žadatelé uhradí náklady vzniklé při zřízení věcného břemene, žadatelé si zajistí na vlastní náklady
vyměření části pozemku, kterého se týká žádost. Odsouhlaseno 4 hlasy.
19.5. - účast na setkání Svazu obcí NP (více níže)
20. 5. - účast na vytyčení pozemku p.č. 116/2 Řetenice u Stach (více níže)
2.6. – pozemková úprava na Červené (kontrola dotčených pozemků ve vlastnictví obce)
6. 6. – školení v Českých Budějovicích (ESpis LITE a archivace)
10. 6. – noc kostelů (pro příště i info SMS)
K bodu 3: Rozpočtové opatření č. 4/2016 a č. 5/2016 zpracováno obecní účetní paní Škopkovou
(příloha 1, 2) a starostka provedla krátkou rekapitulaci s vysvětlením.
K bodu 4: Závěrečný účet obce za rok 2015
Zastupitelstvo obce Nicov projednalo celoroční hospodaření a závěrečný účet obce Nicov za rok
2015 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2015 s výhradou nedostatku
uvedeného ve zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření a přijímá toto opatření: ukládá účetní
obce, aby při zadávání pozemků provedla zápis pozemku p. č. 344/2 k.ú. Řetenice u Stach
s poloviční výměrou za stejnou cenu.
Projednáno 4 hlasy.
K bodu 5: Pronájem parkoviště – po projednání možnosti pronájmu parkoviště (p.č. 852/13 k.ú.
Řetenice u Stach) se na obec obrátili dva zájemci (záměr zveřejněn od 9.5 do 13. 6.). Po dohodě se
zájemci se obec rozhodla k pronájmu parkovacích míst na dotčeném pozemku a to společnosti
Slovan Tábor, a.s. - 12 parkovacích míst a R. Josefík - 4 parkovací místa. Cena za jedno parkovací
místo byla navržena 150 Kč/park. místo/ rok. Tento záměr bude znovu vyvěšen na úř. desce.
K bodu 6: Smlouva o věcné břemeno s EON (p.č. 94/1 Řetenice u Stach), odsouhlaseno 4 hlasy.
K bodu 7: Směna pozemků - Žádost SÚS o možnosti směny pozemků (část pozemku p.č. 116/3 v
k. ú. Řetenice v prostorách státní silnice před Josefíků v Řetenicích). Odsouhlasena směna části
obecního pozemku p.č. 116/3 k.ú. Řetenice u Stach, která zasahuje do prostoru vozovky tř. II/145
za výměrově odpovídající stejný pozemek patřící SÚS 4 hlasy.
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K bodu 8:Zastupitelstvo obce rozhodlo, že schvaluje změnu stanov Svazu obcí Národního parku
Šumava ve znění, které je přílohou tohoto usnesení a pověřuje starostku obce k hlasování na sněmu
v souladu se stanovami uvedenými v příloze tohoto usnesení. Odsouhlaseno 4 hlasy.
K bodu 9: Prodloužení nájemní smlouvy v obecním bytě č.p. 27 na dobu určitou do 31. 12. 2016.
Odsouhlaseno 4 hlasy.
K bodu 10: Permanentní žádost manželů Ajchlerových o případný odkup obecního pozemku –
vzniklý případným dělením pozemku p.č. 70/4 a 70/1 kú Řetenice u Stach a pozemku 70/3. Žádost
se bere na vědomí a o případném budoucím prodeji konkrétních pozemků budou žadatelé
informováni. Odsouhlaseno 4 hlasy.
K bodu 11: Různé
Příspěvek na individuální ČOV – dotaz paní Voldřichové. Proběhla diskuze o možnostech – buď
pevná částka nebo procentuální podíl z ceny ČOV. Zastupitelé s příspěvkem souhlasí, ale bude se
řešit konkrétní výše – po konzultaci se stavebním odborem MěÚ Vimperk, panem Ing. Kasalickým.
V neděli 3. 7. 2016 bude u příležitosti Prokopské pouti od 11,30 mše v kostele. Od 11 hod proběhne
žehnání křížkům u Lavičků a před Mužíků.
Fara, kostel, hřbitov – zatím žádná reakce ze strany církve.
Firma Kvint provede utěsnění požární nádrže.
Na mši sv. Martina se jedná o účasti pěveckého sboru ze Stach.
Usnesení č. 4/2016
 Zvýšení částky pro dohody o provedení práce (sekání trávy) na 150,-Kč čistého/h.
 Žádost pana Kopáčka – obec souhlasí s věcným břemenem na pozemku p. č. 25/1 k.ú. Nicov
v rozsahu uvedeném v příloze žádosti.
 Rozpočtové opatření č. 4/2016 a č. 5/2016 zpracováno obecní účetní paní Škopkovou.
 Zastupitelstvo obce Nicov projednalo celoroční hospodaření a závěrečný účet obce Nicov za
rok 2015 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2015 s výhradou
nedostatku uvedeného ve zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření a přijímá toto
opatření: ukládá účetní obce, aby při zadávání pozemků provedla zápis pozemku p.č. 344/2
k.ú. Řetenice u Stach s poloviční výměrou za stejnou cenu.
 Pronájem parkoviště – zastupitelstvo obce se rozhodlo k pronájmu parkovacích míst na
dotčeném pozemku p. č. 852/3 v k.ú. Řetenice.
 Smlouva o věcné břemeno s EON (p.č.94/1 Řetenice u Stach).
 Odsouhlasena směna části obecního pozemku p.č. 116/3 kú řetenice u Stach, která zasahuje
do prostoru vozovky tř. II/145 za výměrově odpovídající stejný pozemek patřící SÚS.
 Zastupitelstvo obce rozhodlo, že schvaluje změnu stanov Svazu obcí Národního parku
Šumava ve znění, které je přílohou tohoto usnesení a pověřuje starostku obce k hlasování na
sněmu v souladu se stanovami uvedenými v příloze tohoto usnesení.
 Prodloužení nájemní smlouvy v obecním bytě č.p. 27 na dobu určitou do 31. 12. 2016
 Permanentní žádost manželů Ajchlerových na odkup pozemku.
 Odsouhlasen příspěvek na individuální ČOV, detaily budou dořešeny na dalším zasedání.

Dne 29. 6. 2016
Zapsal: Ing. Vladimír Šašek

Ověřili: Anna Josefíková

Starostka: Mgr. Jitka Šašková

Lenka Josefíková
3

