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Zápis z jednání zastupitelstva obce Nicov ze dne 1. 8. 2016
K bodu 1: Starostka J. Šašková přivítala přítomné a konstatovala, že zastupitelstvo je při účasti
všech členů ZO usnášení schopné. Přítomni J. Šašková, V. Mužík, J. Josefík, M. Podsklan, Petr
Steinbach. Hosté: J. Jindřich, V. Šašek, I. Šašková, D. Čief.
Za zapisovatele byl navržen V. Šašek, za ověřovatele zápisu byl zvolen D. Čief a I. Šašková.
Byl přečten program a schválen 5 hlasy a zastupitelstvo se jím bude řídit.
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Úvod a organizační záležitosti obce
Hospodaření v obecních lesích – p. Jindřich, naučná stezka
Kontrola usnesení a činnost za měsíc červen, červenec
Rozpočtové opatření č. 6/2016
ČOV
Různé

K bodu 2: Pan J. Jindřich podal zprávu o hospodaření v obecních lesích.
Do 31/7 vytěženo 809 m3, výkupní cena dřeva klesla na 1300 Kč/m3. V roce 2015 bylo vytěženo v
důsledku kalamity 3000 m3, letos je v plánu jen 800 m3. Pálení klesti – 120 m3, štěpkování 240 m3,
probíhá ožínání. Sucho zapříčinilo výskyt vrcholkového kůrovce. Lokalita napadená kůrovcem nad
Pl. Mlýnem (strž). Probíhá úklid pod Královským kamenem.
Naučná stezka – vybudování cesty způsobí znepřístupnění některých lokalit pro těžbu dřeva,
pravděpodobně bude zvýšený počet osob v lese – bude to mít za následek nepořádek (na Javorníku
u měsíčních kamenů jsou poházené odpadky). Jako odborný lesní hospodář není příznivcem
tohoto stylu stezky.Dva možné okruhy, všichni zastupitelé si stezky projdou a dořeší se na příštím
zastupitelstvu.
K bodu 3: Starostka předložila knihu jízd, došlou poštu, pokladní knihu, výpis z účtu České
spořitelny i účtu u ČNB.
Garáž/sklad – firma Stavoplast pracuje na projektu nové garáže/skladu.
Povodňové opatření – Řetenice – získána firma, která zajistí vytvoření odvodu vody na účelové
komunikaci nad Řetenicemi – firma Lazna a Horejš. Obec zajistí vhodné odtokové součásti pro
odvod vody a následně firma zahájí práce. Svodnice by mohly být dodány od RENO Šumava jako
v případě Nicova.
Pronájem parkoviště v Řetenicích – dva zájemci (Hotel Zlatý potok a R. Josefík) podali žádost o
pronájem parkovacích míst, dojde k označení a následnému podepsání smlouvy na pronájem míst.
Utěsnění požární nádrže v Nicově bude provedeno během září firmou Kvint. Firma Kvint provedla
opravu cesty kolem vodojemu (prudký déšť opět vymlel navezený materiál) a vyspravení některých
výmolů na Popelnou. V částce 49 000Kč bez DPH.
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Začalo se s rekonstrukcí lesní cesty na Krankoty.
3. 7. Proběhla tradiční svatoprokopská mše za účasti generálního vikáře z Biskupství
českobudějovického. Sděleny informace o odsouhlasení převodu hřbitova i kostela na obec, dosud
není písemně potvrzeno.
29. 7. Proběhla informační schůzka ohledně komplexní pozemkové reformy. Za účasti pana Ing.
Františka Šebesty z SPÚ. Vysvětlena definice pozemkové reformy a zodpovězení dotazů.

Stanovisko Obce Nicov k pozemkové reformě: Obec Nicov souhlasí coby vlastník pozemků
s komplexní pozemkovou reformou a požádá SPÚ o zahájení úprav v katastru Studenec u Stach.
Odsouhlaseno 5 hlasy.

Obec Nicov vyzve aktivně vlastníky pozemků k vyjádření se k pozemkové reformě.
Odsouhlaseno 5 hlasy.
K bodu 4: Rozpočtové opatření č. 6/2016 zpracováno obecní účetní paní Škopkovou (příloha 1)
K bodu 5: ČOV – centrální s umístěním na jihovýchodě obce Nicov.
Pan Kasalický dodal část materiálu k výběrovému řízení na projekt. Zbývající část
dodá 2. 8. Následně budou obeslány firmy s poptávkou na projekt ČOV. Odsouhlaseno 5 hlasy.
-

Individuální
Na zastupitelstvu 20. 6. bylo odsouhlaseno, že bude přispěno trvale žijícím
obyvatelům v Řetenicích na individuální ČOV. Parametr přispění se bude odvíjet od
doložení 1)souhlasu s provedením stavby vodního díla nebo rozhodnutí s nabytím
právní moci – povolení stavby a nakládání s odpadními vodami a kolaudační
souhlas. 2) výrobek bude mít označení ,,CE“ certifikace
Výše příspěvku – více možností – návrh na příspěvek na trvale žijícího obyvatele
nebo procentuálně na ,,CE“ výrobek.
Zjištění dalších souvislostí a dořeší se na dalším zastupitelstvu. Odsouhlasen 5 hlasy.

K bodu 6 (Různé): Dotaz na osobní kompostér – obec zatím neuvažuje o přispěvku na osobní
kompostéry. Odsouhlaseno 5 hlasy.
Dotace- v současnosti nejsou vypsány žádné vhodné dotace. Probíhá jednání s Městem Vimperk o
získání dotací na veřejné prostranství.
Dotace IROP pro obec v současnosti nevhodné (komunitní centrum).
Oprava kaliště před paní Pešlovou, oslovení firem, odsouhlaseno 5 hlasy.
Obec nemá námitky proti osazení požární nádrže rybami. Odsouhlaseno 5 hlasy.
P. Steinbach dodá účtenky na pohonné hmoty za sekání hřbitova. Odsouhlaseno 5 hlasy.
Dotaz P. Steinbach – zaplacení projektanta na parkoviště, ve starých zápisech zmínka o nezaplacení
jedné z faktur. Faktura (6000,-Kč) byla zaplacena a s projektantem je starostka v kontaktu, čeká se
na projekt na kanalizaci (ČOV).
Nepřipravený sál na obecní schůzi, i přesto že bylo o konání schůzky dle smlouvy včas
informováno. Bude odesláno písemné upozornění, odsouhlaseno 5 hlasy.
Upozornit lidi, kteří sypou bioodpad na kraj státní komunikace, aby ho odváželi do kontejneru nad
faru. Odsouhlaseno 5 hlasy.
Pro kosení obecních prostor by se vyplatil traktůrek s vysokým výklopem – přes zimu se něco
optimálního vymyslí.
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Řetenice posekal pan Šupolík.
P. Steinbach se pokusí zajistit svodnice do Řetenic.
Usnesení č. 5/2016

Všichni zastupitelé si stezky projdou a dořeší se na příštím zastupitelstvu.

Obec Nicov souhlasí s komplexní pozemkovou reformou v katastru Studenec u Stach.

Obec Nicov vyzve aktivně vlastníky pozemků k vyjádření se k pozemkové reformě.

Seznámení se s rozpočtovým opatřením č. 6/2016 (příloha 1)

Obeslání firem s poptávkou na projekt ČOV. Odsouhlaseno 5 hlasy.

Individuální ČOV – zjištění dalších souvislostí a dořeší se na dalším zastupitelstvu.

Obec nebude přispívat na osobní kompostéry.

Oprava kaliště, oslovení firem.

V požární nádrži jsou nasazeny ryby.

P. Steinbach dodá účtenky na pohonné hmoty za sekání hřbitova.

Nepřipravený sál na obecní schůzi, i přesto že bylo o konání schůzky dle smlouvy včas
informováno. Obeslání upozornění.

Upozornit lidi, aby bioodpad ze zahrad odváželi do kontejneru nad faru.

Dne 9. 8. 2016
Zapsal: Ing. Vladimír Šašek

Ověřili: Ing. Ivana Šašková

Starostka: Mgr. Jitka Šašková

David Čief
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