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Zápis z jednání zastupitelstva obce Nicov ze dne 24. 10. 2016
K bodu 1: Starostka J. Šašková přivítala přítomné a konstatovala, že zastupitelstvo je při účasti 4
členů ZO usnášení schopné. Přítomni J. Šašková, J. Josefík, M. Podsklan, Petr Steinbach, (Václav
Mužík se omluvil z důvodu pracovních povinností). Hosté: V. Šašek, I. Šašková, P. Schneiderová a
Schneiderová, A. Josefíková.
Za zapisovatele byl navržen V. Šašek, za ověřovatele zápisu byly zvoleny A. Josefíková a P.
Schneiderová.
Byl přečten program, doplnění programu – zimní údržba.
Program včetně doplnění byl schválen 4 hlasy a zastupitelstvo se jím bude řídit.
Program:
1.
Úvod a organizační záležitosti obce
2.
Kontrola usnesení a činnost za měsíc září, říjen
3.
Vybavení obecního hostince
4.
Místní komunikace
5.
Rozpočtové opatření č. 9/2016
6.
Manželé Schneiderovi – žádost
7.
Pan Blecha – žádost
8.
Paní Dobřichovská - žádost
9.
Možnost dotací
10.
Různé (zimní údržba)
K bodu 1: Proběhl audit na obci, byly zjištěny drobné nedostatky a to chybějící pověření u stávající
starostky a povinnost informovat o zakázkách nad 500 000,- Kč na internetu.
Zastupitelstvo pověřuje starostku obce provádět rozpočtová opatření ve výdajích a příjmech bez
omezení. V případě její nepřítomnosti, tyto rozpočtová opatření provádí místostarosta. O těchto
rozpočtových opatření bude starostka informovat na následujícím zasedání zastupitelstva.
Odsouhlaseno 4 hlasy.
Veřejná zakázka nad 500 000,- bude zveřejňována na webových stránkách Profilu zadavatele.
Odsouhlaseno 4 hlasy.
K bodu 2: Starostka předložila knihu jízd, došlou poštu, pokladní knihu, výpis z účtu České
spořitelny i účtu u ČNB za září 2016.
Garáž/sklad pod hospodou – firma Stavoplast dodala PD na garáž sklad včetně slepého výkazu
výměr až dnes (24.10.). Budou obeslány firmy s nabídkami. Odsouhlaseno 4 hlasy.
Proběhl kontrolní den (13. 10.) lesní cesty za účasti projektantů M. Slováčka a O. Slováčka, M.
Bindera (VKB stavby), J. Šaškové a P. Steinbacha. Bylo konstatováno, že z důvodu chyby měřicího
kolečka projektantů byl posunut penetrovaný úsek ve směru k Nicovu. Délka penetrovaného úseku
souhlasí s plánovanou délkou. Pro vyřešení tohoto problému se dohodli výše uvedení účastníci na
další schůzce a to dne 18. 10., kde proběhne opětovné přeměření cesty a dořešení situace, která
zohlední vzniklou situaci. Změnový list č. 1. řešil propustek, který musel být proveden v délce 7,5m
(v plánech byl 6 m) – dodatkem ke smlouvě o navýšení cca 15000 Kč, na které je možné čerpat
dotaci. Na kontrolu ze strany SZIFu to bude řádně připraveno. Při kontrolním dni bylo doporučeno
1

2
obci, aby vytvořila na dvou lesních cestách před Morxtů (směřující ke Královskému kameni)
příčné svody pro zachycení přívalových vod. Šumavský statek Nicov to již vybagroval.
24. 10. proběhlo písemné předání stavby. Na stavbu je dvouletá záruka a případné problémy se
budou řešit. Na novou komunikaci se umístí 2 závory. P. Steinbach souhlasí se závorami, ale ne s
provedením stavby, která se liší od projektu a posunutí penetrace od Kohoutího kříže, dle jeho
názoru, bude před skládkami chybět a dále chyběla spolupráce ze strany obce. Myslí si, že změnová
žádost to nevyřeší.
Starostka tento bod uzavřela s tím, že zaurguje projektanty a stavební firmu, aby došlo z jejich
strany k vyjádření, které zohlední vzniklý stav dle instrukcí zhotovitele žádosti o dotaci tak, aby
obec prošla v pořádku kontrolou SZIFu.
Na PD Kanalizace a ČOV Nicov byla při výběrové řízení dne 24. 8. 2016 vybrána firma Ing.
Martina Fialy (cenová nabídka - 273 400,- bez DPH). Po vyhotovení smlouvy JUDr. Samkem bude
podepsána smlouva s panem Ing. M. Fialou. Odsouhlaseno 4 hlasy.
Opravu omítky kaliště před paní Pešlovou provede na jaře 2017 pan Bečka v částce do 5000,- Kč.
J. Josefík připomněl, že je třeba předtím provést drenáž. Bude se dále řešit. Odsouhlaseno 4 hlasy.
Žádost obyvatel Řetenic po zajištění veřejného osvětlení – výměna stávající výbojky za novou –
Odsouhlaseno 4 hlasy.
Dne 20. 9. Byly brány vzorky vody, Nicov vyšel bez problémů. V Řetenicích musely být opakovaně
odebrány vzorky. Dne 1. 10. místní dobrovolní hasiči provedli čištění a dezinfekci řetenického
vodojemu. Odebrané vzorky poté opět vyšly špatně. Dne 18. 10. opět odebrány vzorky. Čeká se na
výsledky rozborů.
Dne 25. 10. bude seminář k odpadům na Městském úřadě Vimperk.
Dne 12. 11. od 11.00 hod se uskuteční v nicovském kostele tradiční svatomartinská mše, na kterou
jsou občané srdečně zváni.
Řeší se zavedení elektroměru veřejného osvětlení před hospodu s EOnem. Předešlé dva roky by
byly placeny paušálem částkou 1 200,- Kč za jeden rok M. Nogové. Odsouhlaseno 4 hlasy.
K bodu 3: Vybavení obecního hostince
Panem Š. Nogou byl předložena nabídka na digestoř od fy GastroSšice – v ceně 25 000,- - pořízení
digestoře včetně potřebného příslušenství odsouhlaseno 4 hlasy. Dále z provedené hygienické
kontroly vyplynul požadavek na nerezové stoly a polici. Celková cenová nabídka v částce 62000,Kč plus DPH. Po diskuzi se stanovil termín návštěvy zastupitelstva v kuchyni hostince na 25. 10. od
17,00. Při tom se zkontrolují mřížky v komunikaci před hostincem. Odsouhlaseno 4 hlasy.
K bodu 4: Místí komunikace
a) Žádosti od obyvatel Plánského mlýna na vytvoření odtokových svodnic.
b) Žádost P. Myslíka o vytvoření odtokového rygolu podél cesty p.č. 426/1 kú Nicov (dolní část od
novostavby p. Myslíka k silnici II/145.
Bude to řešeno v bodě 9. Možnost dotací.
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c) Žádost P. Myslíka o zajištění dopravního zrcadla při výjezdu (před V. Krausem) na státní silnici.
Odsouhlaseno 4 hlasy.
K bodu 5: Rozpočtové opatření č. 9/2016 zpracováno obecní účetní paní Škopkovou (příloha 1).
K bodu 6: Schneiderovi – žádost N187/16 Přeloženo z minulého zastupitelstva.
Žádost o koupi pozemku p.č. 34/3 k.ú. Studenec u Stach o výměře 973 m 2. Případně výměna
obecních pozemků 34/12 a 34/3 ( ocelkové výměře 3271m2 za pozemek p.č. 1/2 (o výměře 3051m2 )
ve vlastnictví manželů Schneiderových.
P. Steinbach je pro prodej, je zde precedent z minulosti, v případě směny lesů vyhotovit odhad.
J. Josefík je proti prodeji.
M. Podsklan je proti prodeji.
J. Šašková je proti prodeji, dlouhodobý pronájem je podle ní možný.
Hlasování 3 proti, 1 pro - žádost zamítnuta
K bodu 7: Žádost pana Blechy – zřízení věcného břemene.
Zastupitelé se na místě seznámili se situací.
Hlasování 4 proti – zamítnuto.
K bodu 8: Žádost paní Dobřichovské – informování o případném prodeji p. č. 70/4, 70/1, 70/3 v k.

ú. Řetenice.
Odsouhlaseno 4 hlasy.
K bodu 9: Dotace, které by mohla obec využít.
Jsou následující možnosti: - 50% dotace na místní komunikace,
- 70% dotace na protipovodňová opatření – nutné vyjádření ČHMÚ, lze řešit i místní komunikace,
- 80 % dotace na cyklostezky.
Priority obce:
1) Úsek v Nicově od kapličky k Hadům (balenka - hrubý odhad od VKB 218000 Kč bez DPH),
nebo od kapličky až k Majdlovi (balenka - hrubý odhad od VKB 474000 Kč bez DPH)
- zažádání o dotace na úsek Kaplička-Kohoutí kříž (kolem Majdla) – dotace 70% nebo 50%na
komunikace
2) Řetenice od státní až za Strnadů - balenka, dotace 70% (protipovodňová) nebo 50% na místní
komunikace
3) Cyklostezka Řetenice – Plánský mlýn - balenka až k mostu, 80% dotace cyklostezky
4) Nicov fara až ke V. Krausemu – balenka k M. Podsklanovi a P. Myslík až státní, jinak vibrovaný
šterk, 80% dotace cyklostezky
Odsouhlaseno 4 hlasy
- dotace 80% na domovní domovní ČOV až do 50 trvale žijících EO (žádost do XI. 2017)
nabídne se písemně v Řetenicích rodině Josefíků, p. Voldřichové a p. Matschinerové.
K Bodu 10(Různé):
Zimní údržba – protahování intravilánu a obslužných komunikací obce zajistí Šumavský statek
Nicov. Bude podepsána smlouva (500kč/hod). Odsouhlaseno 4 hlasy.
Proplacení občerstvení hasičům při čištění vodojemu ve výši 698,- Kč, odsouhlaseno 4 hlasy.
Dotaz na situaci s církví – dle sdělení faráře byl církevním vedením odsouhlasen převod kostela a
hřbitova na obec, církev připravuje smlouvu.
Setkání občanů Nicovska během prosince – odsouhlaseno 4 hlasy.
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Oprava střechy řetenické aut. zastávky – odsouhlaseno 4 hlasy.
P. Steinbach – oznámil, že končí se sekáním hřbitova. Žádost, zda by se to nemohlo sekat v rámci
obecního sekání (na dohodu). V řešení.
Alexandra Josefíková oznámila ukončení smlouvy na úklidu obecní ubytovny vzhledem k
pracovnímu vytížení.
Usnesení č. 7/2016
 Zastupitelstvo pověřuje starostku obce provádět rozpočtová opatření ve výdajích a příjmech
bez omezení. V případě její nepřítomnosti, tyto rozpočtová opatření provádí místostarosta. O
těchto rozpočtových opatření bude starostka informovat na následujícím zasedání
zastupitelstva.
 Veřejná zakázka nad 500 000,- bude zveřejňována na webových stránkách Profilu
zadavatele.
 Obeslání firem s nabídkami na garáž/sklad.
 Na PD Kanalizace a ČOV Nicov byla při výběrové řízení dne 24. 8. 2016 vybrána firma Ing.
Martina Fialy Po vyhotovení smlouvy JUDr. Samkem bude podepsána smlouva s panem
Ing. M. Fialou.
 Obeslání firem na opravu kaliště včetně drenáže.
 Žádost obyvatel Řetenic po zajištění veřejného osvětlení – výměna stávající výbojky.
 Proplacení veřej. Osvětlení za rok 2015 a 2016 paušálem částkou 1 200,- Kč za jeden rok M.
Nogové.
 Pořízení digestoře včetně potřebného příslušenství. Požadavek na pořízení nerezových stolů
a police – seznámení se situací.
 Zajištění dopravního zrcadla při výjezdu (před V. Krausem) na státní silnici.
 Rozpočtové opatření č. 9/2016 zpracováno obecní účetní paní Škopkovou.
 Schneiderovi – žádost N187/16 – žádost prodeje nebo směny pozemků zamítnuta.
 Žádost pana Blechy – zřízení věcného břemene – zamítnuto.
 Žádost paní Dobřichovské – informování o případném prodeji p. č. 70/4, 70/1, 70/3 v k. ú.
Řetenice.
 Žádost o dotace na komunikace
1) zažádání o dotace na úsek Kaplička-Kohoutí kříž (kolem Majdla) – dotace 70%
protipovodňová nebo 50%na komunikace
2) Řetenice od státní až za Strnadů - balenka, dotace 70% (protipovodňová) nebo 50% na
místní komunikace
3) Cyklostezka Řetenice – Plánský mlýn - 80% dotace cyklostezky
4) Nicov fara až ke V. Krausemu – 80% dotace cyklostezky
 dotace 80% na domovní domovní ČOV nabídne se v Řetenicích rodině Josefíků, p.
Voldřichové a p. Matschinerové.
 Zimní údržba – protahování intravilánu a obslužných komunikací obce zajistí Šumavský
statek Nicov. Bude podepsána smlouva (500kč/hod).
 Proplacení občerstvení hasičům při čištění vodojemu ve výši 698,- Kč.
 Setkání občanů Nicovska během prosince
 Oprava střechy řetenické aut. zastávky
Dne 2. 11. 2016
Zapsal: Ing. Vladimír Šašek

Ověřili: Anna Josefíková

Starostka: Mgr. Jitka Šašková

Petra Schneiderová
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