Zápis z jednání zastupitelstva obce Nicov ze dne 25. 1. 2017
K bodu 1: Starostka J. Šašková přivítala přítomné.
31. 12. 2016 podal písemnou rezignaci na člena zastupitele i člena inventární i kontrolní komise
Václav Mužík ml. Členem zastupitelstva se stává náhradník z kandidátní listiny NICOV 2014 Ing.
Eva Šašková, byla vyzvána k přečtení Slibu člena zastupitelstva obce, kterým ztvrdila své přijetí
mezi členy zastupitelstva. (příloha č.1)
Tímto je zastupitelstvo při účasti všech členů ZO usnášení schopné. Přítomni J. Šašková, J. Josefík,
M. Podsklan, Petr Steinbach a Eva Šašková. Hosté: V. Šašek, J. Jindřich, A. Josefíková a L.
Josefíková.
Za zapisovatele byl navržen V. Šašek, za ověřovatele zápisu byla zvolena A. Josefíková
a L.Josefíková.
Byl přečten program, doplnění programu – činnost v obecních lesích za rok 2016
Program včetně doplnění schválen 5 hlasy a zastupitelstvo se jím bude řídit.
Program:
1.
Úvod a organizační záležitosti obce
1.
Kontrola usnesení a činnost za měsíc prosinec, leden
2.
Rozpočtové opatření č. 12/2016
3.
Smlouva o pronájmu obecního bytu
4.
Žádosti (Lungta, ….)
5.
Činnost v obecních lesích 2016 – J. Jindřich (doplnění programu)
6.
Různé
K bodu 1: Inventární komise v novém složení po odchodu V. Mužíka. Složení – J. Josefík, M.
Podsklan a E. Šašková, odsouhlaseno 5 hlasy.
Kontrolní komise - E. Šašková, M. Podsklan, + …...............
- do příštího zastupitelstva
projednat doplnění.
Prodloužení smluv na dohodu o provedení práce na rok 2017
Sekání trávy – J. Josefík, D. Čief, J. Čief. P. Steinbach vystoupil s dotazem, zda by tato
skupina nesekala i hřbitov? - do dalšího zastupitelstva J. Josefík dopřesní
Instalatérské práce – J. Josefík
Práce se dřevem – J. Šašek
Odsouhlaseno 5 hlasy
Přeskočení k bodu 6:
Pan J. Jindřich byl vyzván k podání zprávy o činnosti v obecních lesích. Mimo jiné uvedl, že v
pondělí odevzdal požadovaný výkaz na MěÚ Vimperk. V roce 2016 se z obecního lesa vytěžilo
celkem 961,25 m3 (z toho byla úmyslná těžba 35,1 m3 a nahodilá-kalamitní 926,1 m3). Na
kůrovce byly nastraženy lapáky ve dvou vlnách (I. serie 20 a II. serie 17 ks). V pěstební činnosti
bylo celkem zasázeno 12 000 sazenic na 2,26 ha. Dále probíhaly prořezávky, úklid a pálení klestu,
štěpkování klestu a špicí, ožínání plošky, nátěry zimní, vánoční stromky aj. Těžba v deceniu
probíhala následovně 2014 – 1061 m3, 2015 - 3399 m3 (námraza) a 2016 - 961 m3. Pro rok 2017
plánuje těžbu ve výši 900 m3 tak, aby se docílilo ročního průměru za decenium ve výši 1600 m3.
Rozpočet na rok 2017 v lesích počítá s příjmem 1 500 000,- Kč za dřevo a s náklady na pěstební
činnost 200 000,- Kč, těžba 450 000,- Kč a odvoz 180 000,- Kč. Z těchto čísel se vychází
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plánovaný zisk z lesa 715 000,- Kč. Starostka doplnila zprávu pana Jindřicha o čísla z účetních
dokladů za lesy v roce 2016: příjem 1 893 033,- Kč a výdaje včetně mezd 1 067 236,- Kč (z toho
za služby 604 585,-)– takže zisk ve výši 825 797,- Kč.
Diskuze ke zprávě: P. Steinbach – neorientuje se vůbec ve zprávě lesního hospodáře. Odpověď - J.
Jindřich – celá výroba, práce je uložena za každý rok na obecním úřadě. Bylo by potřeba doplnit m3
vytěženého dříví ze soukromých pozemků z důvodu hlášení na MěÚ Vimperk.
P. Steinbach – dotaz zda není konflikt, když hajný a OLH je jedna osoba. Odpověď J. Jindřich –
kontroly neshledaly pochybení.
J. Šašková – na příště pozve pana Kubernu pro případné dotazy.
Přeskočení k bodu 5 - žádosti:
Přítomný host p. Ebr by rád odpracoval pro OÚ Nicov 300 hodin veřejně prospěšných prací. Bydlí
na hotelu Zlatý potok, je pod dohledem probačního kurátora. Ovládá zednické, klempířské,
natěračské práce. Pro nájemce hotelu pracuje již 3 roky.
J. Šašková zmínila možnost oprav zastávek, P. Steinbach vidí práce dost – např. vyklízení, opravy
garáže/skladu pod hospodou, je zkušební doba?
Diskuze k bezpečnosti práce, pojištění, případná odpovědnost obce.
Hlasování pro využití p. Ebra: J. Šašková, P. Steinbach, E. Šašková pro, M Podsklan je pro po
zjištění závazků pro obec, J. Josefík se zdržel hlasování.
K bodu 2: Starostka předložila knihu jízd, došlou poštu, pokladní knihu, výpis z účtu České
spořitelny i účtu u ČNB.
Dále podala informaci na dotaz z minul. zastupitelstva, a to že RD Kopáčků mají maximální limit
spotřeby vody 99 l/den/osobu.
Garáž/sklad – na zastupitelstvu 12. 12. 2016 došlo k rozhodnutí, že bude pořízena studie, jak postupovat v záležitosti garáž/sklad, obstarání studie si vzal na starost P. Steinbach. V sobotu 21. 1. došlo
k obhlídce budovy a posouzení budovy projektantem Ing. J. Steinbachem. Dnes byly p. J. Steinbachem zaslány předběžné nákresy s tím, že by byla ponechána stávající dispozice budovy, došlo by
ke zpevnění zdí pomocí táhel. Vybourání některých kleneb apod. J. Šašková s nákresy zajde na stavební úřad ve Vimperku pro zjištění dalších požadavků.
Ve vlastnictví obce Nicov je pozemek vodní plocha p. č. 158/2 k. ú. Studenec u Stach, dochází
k narovnání skutečného stavu a stavu v katastrální mapě. Dochází zde k úpravě hranice potoka dle
zákresu (příloha č. 2) - skutečný průběh hranice potoka v terénu, body 31, 32, 33, 35 a 36
Odsouhlaseno 5 hlasy.
Bylo osazeno dopravní zrcadlo u Krauseho dle žádosti od občanů.
Byly udělány revize na kotle dle zákona (v obecním bytě, hospodě i na obec. úřadě)
Byla podána žádost o dotace na opravu komunikace kaplička-Kohoutí kříž. U komunikace v Řetenicích bylo rozhodnuto, že žádost nebude podána z důvodu velkých finančních nákladů a malého
procentuálního zastoupení dotace, nutné opravy budou udělány bez použití dotace.
Žádost o vyjádření od SÚS Prachatice, přes dotace IROP bude opravena komunikace II/145 StachyZdíkov-Vimperk-Husinec, výměna asfaltové vrstvy za novou pro vyrovnání podélných a příčných
nerovností a dodání nové obrusné vrstvy asfaltu pro zkvalitnění protismykových vlastností vozovky.
Otázka aplikace červené hrubší vrstvy před přechodem pro chodce v Nicově, otázka využití
odfrézované vrstvy pro opravu obecních komunikací.
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Záležitost hřbitova a kostela – v současnosti se čeká na vyjádření památkářů, které má velký význam pro inventář v kostele.
V prosinci došlo k zveřejnění změny č. 1 ÚP Nicov, v současnosti se řeší výjimka od SNP Šumava,
která je součástí potřebné administrace, na výjimce spolupracuje pan Igor Kasalický.
Byla dodána projektová dokumentace na dvě závory (s realizační cenou za obě závory cca 20 000,Kč) a informační tabuli na Mílov, stavebnímu úřadu byla odevzdána žádost o územní rozhodnutí.
Byla podána žádost u fy EKOKOM na zapůjčení kontejneru na tříděný plast pro Řetenice.
Dne 8.2. se starostka zúčastní setkání starostů okresu Prachatic pod záštitou Jihočeského kraje (v
ten den budou zrušeny úřední hodiny na OÚ Nicov)
K bodu 3: Rozpočtové opatření č. 12/2016 zpracováno obecní účetní paní Škopkovou (příloha 3).
K bodu 4:
Prodloužení nájemní smlouvy na obecní byt v č.p. 27 manželům Nogovým, prodloužení smlouvy
na dobu 1 roku , odsouhlaseno 5 hlasy.
K bodu 5: Žádosti
Společnost Statim, z.s – Babybox pro odložené děti žádá o příspěvek minimálně 1 000,- Kč na
zřizování a provoz babyboxů.
Hlasování J. Šašková, P. Steinbach, E. Šašková, M Podsklan je pro, J. Josefík je proti. Schváleno.
Žádost o projednání připojení se k mezinárodní kampani , Vlajka pro Tibet“ –
J. Šašková, E. Šašková, M Podsklan, J. Josefík jsou proti P. Steinbach se zdržel. Zamítnuto.
K bodu 7: Různé
A. Josefíková: 25 000,- Kč příspěvek na individuální čističku v Řetenicích je málo. Obec by měla
zaplatit všechny 3 ČOV. Nepoměr provozních nákladů na individuální ČOV naproti jednoduchému
zaplacení stočného, bez starostí.
P. Steinbachovi bylo divné, že na minulém zastupitelstvu neprotestovali. On by to řešil s 100%
dotací a s 10letým závazkem vlastnictví a provozování obcí.
J. Šašková: dle informací od p. Kasalického a i z okolních obcí by nikdo nešel do rizika s
administrací a s desetiletým provozem jen kvůli třem ČOV. Při neplnění podmínek dotačního titulu
(je otevřen do listopadu roku 2017) hrozí možnost krácení, vratky dotací. Je obava z nové
legislativy. Při větším počtu ČOV (např. 25 ks) by to stálo za zvážení.
P. Steinbach nechápe rozdíl mezi 3 a 25 ČOV, závazek i pro další zastupitelstva, dotace slábnou – je
za 5 minut 12.
L. Josefíková – obec je povinna ČOV zařídit, otázka chování uživatelů ČOV v Nicově a Řetenicích.
J. Šašková – již za pana Voldřicha se řešila jedna centrální ČOV pro Nicov a Řetenice, byl
vyhotoven projekt, nepodařilo se to dotáhnout do konce, dotační podmínky se pozměnily. Nyní se
projektově řeší schůdnější varianta centrální ČOV pro Nicov, kde je více trvale žijících obyvatel . A
na 3 trvale obývané domy v Řetenicích se nezapomnělo a byl jim nabídnut v případě zájmu obecní
příspěvek (25% z ceny ČOV, maximálně do 25 000, Kč). Chápe trvale žijící obyvatele Řetenic a
zastupitelstvo se vznesenou připomínkou bude zabývat.
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Usnesení č.1/2017

Složení slibu člena zastupitele – Eva Šašková

Doplnění inventární komise - J. Josefík, M. Podsklan a E. Šašková

Prodloužení smluv na dohodu o provedení práce na rok 2017 pro J. Josefíka (instalatérství) a
J. Šaška (práce se dřevem)

Pan Ebr by rád odpracoval pro OÚ Nicov 300 hodin veřejně prospěšných prací, zjištění
záležitostí ohledně bezpečnosti práce a pojištění.

pozemek vodní plocha p. č. 158/2 k. ú. Studenec u Stach, dochází k narovnání skutečného
stavu a stavu v katastrální mapě, úprava hranice potoka dle zákresu

Rozpočtové opatření č. 12/2016 zpracováno obecní účetní paní Škopkovou

Prodloužení nájemní smlouvy na obecní byt v č.p. 27 manželům Nogovým na 1 rok

Společnost Statim,z.s – Babybox pro odložené děti se zašle příspěvek ve výši 1 000,- Kč na
zřizování a provoz babyboxů.

Zamítnutí připojení se k mezinárodní kampani , Vlajka pro Tibet“

V Nicově 5. 2. 2017
Zapsal: Ing. Vladimír Šašek

Ověřily: Anna Joefíková

Starostka: Mgr. Jitka Šašková

Lenka Josefíková
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