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Zápis z jednání zastupitelstva obce Nicov ze dne 12. 12. 2016 od 18:00
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 (po 18:20)
a Václav Mužík. Hosté: V. Šašek, I. Šašková, A. Josefíková.
Za zapisovatele byl navržen V. Šašek, za ověřovatele zápisu byl zvolen M. Podsklan a I. Šašková
Byl přečten program včetně doplnění programu o žádost manželů Kopáčků.
program včetně doplnění schválen 4 hlasy a zastupitelstvo se jím bude řídit.
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Úvod a organizační záležitosti obce
Kontrola usnesení a činnost za měsíc listopad, prosinec
Rozpočtové opatření č. 10/2016 a č. 11/2016
Návrh rozpočtu na rok 2017
Smlouva na prodej dřeva
Pasport komunikací
Žádosti o příspěvky
Žádost manželů Kopáčkových – doplnění
Různé

K bodu 1: Paní Alexandra Josefíková ukončuje ke konci roku 2016 dohodu o provedení práce na
úklid v obecní ubytovně, byla oslovena paní Eva Princová-Hadová, která bude od roku 2017
provádět činnost na dohodu o provedení práce. Hodinová částka je stanovena na 120,-Kč/hod
čistého. Odsouhlaseno 4 hlasy.
Obecnímu hajnému a odbornému lesnímu hospodáři za dobře odváděnou práci je navržena
jednorázová prémie v hodnotě 5000,- Kč čistého. Odsouhlaseno 4 hlasy.
K bodu 2: Starostka předložila knihu jízd, došlou poštu, pokladní knihu, výpis z účtu České
spořitelny i účtu u ČNB.
Na stavbu garáž/sklad – byly obeslány firmy (3), vráceny dvě nabídky. Zastupitelé provedli otevření
nabídek - od pana Kyznara nabídka v částce - 924782,35 Kč, nabídka od firmy INZE, s.r.o. (Kůs)
v částce 737668,- Kč - vše bez DPH. Z široké diskuze vyplynulo, že na zabezpečení statiky stěny
sálu a stavbu garáže se skladem je to značná částka. Zastupitelé využijí nabídku P. Steinbacha na
zajištění studie na tuto akci v částce cca 5000 Kč.
Odsouhlaseno 5 hlasy.
Pracuje se na projektech na místní komunikace, které by se opravovaly s dotační podporou. Před
finální podobou bude zkonzultováno se zastupiteli.
Domovní ČOV v Řetenicích – po oslovení trvale žijících obyvatel v Řetenicích (Josefíků,
Matschinerů a Voldřichů) byl projeven zájem využít nabídku na kompletní vybudování
individuálních ČOV s 80 % dotací.
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Po detailnějším seznámením s dotačními podmínkami této nabídky (přihlášení do XI. 2017) a
konzultací s odborníky z AQUA vyplynulo: obec musí být 10 let vlastníkem těchto 3
individuálních ČOV a je po tuto dobu zodpovědná za řádný provoz. Z široké diskuze vyplynula
obava z dlouhodobého závazku pro příští zastupitelstva. Nutné právní smlouvy, obava z nové
legislativy.
Hlasování pro tento 10 letý závazek: P. Steinbach je pro, J. Šašková je proti, J. Josefík je proti, V.
Mužík je proti, M. Podsklan se zdržel hlasování, závěr – neschváleno. Nadále platí dříve schválený
obecní příspěvek na domovní ČOV ( 25%, maximálně do 25000, Kč).
Byla nainstalována digestoř a nerezové vybavení v obecním hostinci.
Obec dostala souhlas s osazením dopravního zrcadla v Řetenicích. Zrcadlo objednáno u firmy
RENO.
25.10. proběhl seminář o odpadech ve Vimperku, představena možnost zapůjčení dalších nádob na
tříděný odpad. Informace o sběrném dvoru ve Vimperku, došlo k navýšení kilogramů, které může
občan odvést do sběrného dvora (100kg eternitu na osobu za rok – při překročení se platí 5Kč/1kg,
100kg izolačního materiálu, při překročení 2Kč/1kg, zrušen limit objemného odpadu). Částka za
bioodpad se nemění, obec bude platit v roce 580,-Kč za tunu. Do Řetenic se objedná další
kontejner na plasty – schváleno 5 hlasy.
8.11. proběhla konzultace v Malenicích – dotace na cyklostezky, bude žádáno přes MAS Šumavsko
– 95% dotace.
12.11. se uskutečnila Svatomartinská mše
29.11. bylo jednání na KÚ Jč. Kraje v Českých Budějovicích v záležitosti dořešení možnosti
proplacení dotace na pořízení ÚP. Poslána žádost o prominutí, v řešení za V. Voldřicha, L.
Podsklanové. Nyní je přislíbeno vrácení obci cca 90000 Kč.
2.12. proběhlo schválení (oznámení o užívání stavby) lesní cesty od odboru výstavby a územního
plánování Vpk.
6.12. bylo setkání MAS Šumavsko v Prachaticích, informace o PRO Šumavsko – organizace
zabývající se propagací regionu (návaznost na komplex služeb). Cyklostezky dělají, naučné
nedělají. Info P. Steinbacha – naučné stezky snad budou dělat v prosinci.
A. Josefíková zmínila potřebu prořezat stezku Pl. mlýn-štola Naděje, dále pochválila pěkně
provedené příčné svody v horní části Řetenic.
11.12. proběhlo obcí pořádané předvánoční setkání místních občanů za bohaté účasti.
K bodu 3: Rozpočtové opatření č. 10/2016 a č.11/2016 zpracováno obecní účetní paní Škopkovou
(viz. příloha 1 a 2).

K bodu 4:
Na rok 2017 je navržen vyrovnaný rozpočet (příjmy – 4 011 150,-/výdaje – 4 011 150,-).Návrh
rozpočtu byl zveřejněn po dobu minimálně 15dnů. Připomínka P. Steinbacha k tvorbě rozpočtu, dělá
ho jen J. Šašková s účetní, nezohledňuje plány obce, je to jen kus papíru. Ve Vimperku do něj
zahrnují i plánované dotované akce. Odpověď J. Šaškové – rozpočet se sestavoval 21. 11. 2016,
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každý zastupitel o tom věděl již od minulého zastupitelstva (9. 11. 2016) a přesto se nikdo
nedostavil, neposlal žádný námět na doplnění. Dle obecní účetní (odborně zdatné, pravidelné audity
neshledávají žádná závažná pochybení) se dotované akce do rozpočtu nezahrnují.
Schválení rozpočtu odsouhlaseno 4 hlasy, P. Steinbach se zdržel.
K bodu 5: Smlouva na prodej dřeva bude pro rok 2017 na doporučení odborného lesního hospodáře
J. Jindřicha (který zhodnotil výkupní ceny a serióznost dosavadního odběratele jako nejvýhodnější)
uzavřena opět s panem Kubernou. Odsouhlaseno 5 hlasy.
K bodu 6: Pasport komunikaci – dne 8. 12. byli zastupitelé seznámeni s návrhem pasportu
komunikací pro místní komunikace.
Zastupitelstvo obce Nicov schvaluje přehled parcelních čísel a vlastníků pod vybranými úseky
komunikací v k.ú. Nicov, k.ú.Milov, k.ú.Řetenice u Stach, k.ú.Studenec u Stach, které budou
předány na obecní úřad Nicov se žádostí o zařazení do kategorie místní komunikace. Odsouhlaseno
5 hlasy.
K bodu 7: Žádosti o příspěvky
PREVENT-spolek bojující proti závislosti na návykových látkách a prevenci proti drogám. Žádost o
částku 468,- Kč. Hlasování J.Šašková pro, P.Steinbach pro, V. Mužík pro, M. Podsklan proti a J.
Josefík proti – neschváleno (3+2-).
BONA HELPO s.r.o.- pomáhá handicapovaným lidem prostřednictvím prodeje dárkových
předmětů, žádost o příspěvek 760,- Kč. Hlasování P.Steinbach pro, J.Šašková proti, V. Mužík proti,
M. Podsklan proti a J. Josefík proti – neschváleno (1+4-).
K bodu 8: Žádost manželů Kopáčkových

Žádost o souhlas s připojením nemovitosti na komunikaci p.č. 442 k.ú. Nicov, odsouhlaseno 5
hlasy.
Žádost o připojení k veřejnému vodovodnímu řádu, odsouhlaseno 5 hlasy.
K Bodu 9(Různé):
Výměna vnitřních dveří (1 ks) v obecním bytě (č.p. 33), odsouhlaseno 5 hlasy.
26.12. se uskuteční mše na sv. Štěpána v nicovském kostele od 10:30, přislíbeno vystoupení
pěveckého sboru ze Stach.
Přerostlé větve zasahující do komunikací – J. Josefík s M. Podsklanem vyhotoví potřebný seznam,
který se předá hajnému.
V. Mužík oznámil, že z důvodu pracovního vytížení rezignuje k 31. 12. 2016 na funkci zastupitele.
P. Steinbach mu poděkoval za dobré nápady a dobrou práci a předal mu malou pozornost. J.
Šašková mu také poděkovala za dobrou práci zastupitele a ocenila jeho pravidelný každotýdenní
zájem o dění v obci.
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J. Šašková ukončila jednání zastupitelstva s přáním hezkých vánočních svátků a všeho nejlepšího
do nového roku.
Usnesení č.9/2016
 Paní Eva Princová-Hadová bude od roku 2017 provádět činnost na dohodu o provedení
práce. Hodinová částka je stanovena na 120,-Kč/hod čistého.
 Obecnímu hajnému a odbornému lesnímu hospodáři je navržena jednorázová prémie
v hodnotě 5000,- Kč čistého.
 P. Steinbach zajistí studii na garáž/sklad.
 Domovní ČOV v Řetenicích – Po detailnějším seznámení s dotačními podmínkami
aktuálního kola se obec rozhodla nepodat dotace na domovní ČOV.
 Do Řetenic se objedná další kontejner na plasty.
 Na rok 2017 je navržen a schválen vyrovnaný rozpočet (příjmy – 4 011 150,-/výdaje –
4 011 150,-).
 Smlouva na prodej dřeva bude pro rok 2017 na doporučení odborného lesního hospodáře J.
Jindřicha uzavřena opět s panem Kubernou.
 Zastupitelstvo obce Nicov schvaluje přehled parcelních čísel a vlastníků pod vybranými
úseky komunikací v k.ú. Nicov, k.ú.Milov, k.ú.Řetenice u Stach, k.ú.Studenec u Stach, které
budou předány na obecní úřad Nicov se žádostí o zařazení do kategorie místní komunikace.
 PREVENT- neschválena žádost o částku 468,- Kč.
 BONA HELPO s.r.o.- neschválena žádost o částku 760,- Kč.
 Obec souhlasí s připojením nemovitosti m. Kopáčků na komunikaci p.č. 442 k.ú. Nicov.
 Obec souhlasí s připojením nemovitosti m. Kopáčků k obecnímu vodovodnímu řádu.
 Provede se výměna vnitřních dveří (1 ks) v obecním bytě (č.p. 33).

V Nicově 19. 12. 2016
Zapsal: ing. Vladimír Šašek

Ověřil: Marek Podsklan

Starostka: Mgr. Jitka Šašková

Ing. Ivana Šašková
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