Zápis z jednání zastupitelstva obce Nicov ze dne 24. 7. 2017
K bodu 1: Starostka J. Šašková zahájila ZO a konstatovala, že při počtu 4členů zastupitelstva je
zastupitelstvo usnášení schopné.
Přítomni členové zastupitelstva – J. Šašková, P. Steinbach, J. Josefík, M. Podsklan.
Hosté: pan Mareš – dopravní značení
Za zapisovatele byl schválen místostarosta Petr Steinbach, za ověřovatele zápisu byli zvoleni M.
Podsklan a J. Josefík.
Starostka Jitka Šašková přečetla program jednání zastupitelstva obce a doplněn byl o projednání
žádostí Šaškovi, Jihočeské centrum zdravotně postižených a návrh M. Podsklana vše v rámci bodu
7. Různé.
Program byl schválen 4hlasy a zastupitelstvo se jím bude řídit.
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Úvod a organizační záležitosti obce
Kontrola usnesení a činnost obce za měsíc červen a červenec
Připomínky a diskuse k dopravnímu značení v obci
Rozpočtové opatření č. 6/2017
Žádost paní Voldřichové
Žádost – pan Kadlec
Různé (doplnění o žádost o zahrnutí do návrhu změny ÚP Šaškovi, žádost o
příspěvek JCZPS, M. Podsklan – označení vody na návsi - pitná)

K bodu 2:
Starostka předložila knihu jízd, došlou poštu, pokladní knihu, výpis z účtu České spořitelny i účtu u
ČNB.
Zaplacen správní poplatek a zahájeno řízení k stavebnímu povolení na rekonstrukci objektu pod
hospodou. Dodán výkaz výměr od projektanta Ing. J. Steinbacha. Zastupitelstvo pověřuje starostku
oslovením firem a vypsáním výběrového řízení na rekonstrukci objektu pod hospodou – obecní
sklad.
Starostka informuje o penále a dluhu za pojistné na OSSZ viz. jednání na předchozích
zastupitelstvech s tím, že celková částka je 37.317,-Kč. Účetní řeší úhradu penále z osobní pojistky.
Podepsána smlouva s p. Ing. Václavem Štěpánem – zpracování dokumentace ke změně ÚP.
Česká plemenářská inspekce se z důvodu stížností lesního hospodáře p. Jindřicha na škody na
lesním porostu a pohybu dobytka pana Palici na cizích pozemcích bude tímto problémem zabývat.
Starostka se informovala i na odboru ŽP ve Vimperku, kde bylo doporučeno čekat na rozhodnutí
inspekce.
Kontrolní vzorky kvality vody vyšly špatně jak na Nicově, tak v Řetenicích. Z tohoto důvodu je
prováděna dezinfekce /So – Út/, občany starostka informovala.
Proběhla legalizace kanalizace v Řetenicích. Potrubí mezi kanály je v pořádku, ale jsou porušeny
odtokové šachty-kanály. Starostka osloví s žádostí o cenovou nabídku stavební fi.p.Kyznara na
opravy kanálů v Řetenicích a zároveň opravy mřížky před vstupem do hospody.
14.6. objednány závory na lesní cestu Nicov-Krankoty u firmy Babor, doposud nerealizováno, bude
řešeno v průběhu léta.
Studie rozvodů kanalizace od p. Kasalického – doplněny přípojky dle požadavků zastupitelů, zatím
se jedná o návrh, s vedením přes soukromé pozemky musejí souhlasit vlastníci. Zastupitelstvo
pověřuje starostku oslovením geodetické fi. za účelem zaměření oddělení pozemků potřebných pro
stavbu ČOV
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Zastupitelstvo schvaluje využití pozemků obce – cest, pro pořádání Šumavského MTB maratonu,
fitness trasy po dobu 5-ti let vždy poslední sobotu v červenci dle zaslané žádosti Ski klubu Šumava
z.s.
Hlasování: schváleno 4 hlasy
Byly uhrazeny náklady na pořádání dětského dne ve výši 583,-Kč.
Dne 8.7. se konala v obci Svatoprokopská mše a byl vysvěcen křížek pod Studencem. Občerstvení
bylo uhrazeno obcí ve výši 2.580,-Kč
Hlasování: schváleno 4 hlasy

K bodu 3:
Pan Mareš – dopravní značení
Po detailním představení návrhu změn, úprav a případně i odstranění dopravního značení za účelem
jeho správnosti a z důvodu zajištění odpovídajících norem proběhla diskuse a úpravy. Změny
značení, které byly dohodnuty:
Nicov:
1)nová značka A22 (č.1) a nová dod.tabulka "Komunikace se v zimě udržuje pouze pluhováním"
2)výměna dz IP11a (č.3)
3)nová dod.tabulka (č.4) "NEPLATÍ PRO Č.P.3"
4)nová značka P4 (č.8) - MK 1c - spojka
5)osazení směrových sloupků Z11g (č.20, č.21, č.27, č.28)
6)na komunikaci Nicov - Popelná osazení dz A12a a dod.tabulky E4 "3 km" a IP5 "Doporučená
rychlost" - 50
7)výměna dopravní značky E3a "150 m" (č.11, č.22)
Řetenice:
8)osazení směrových sloupků Z11g (č.42, č.43, č.49, č.50)
9)osazení dopravní značky (č.53) B1 a dod.tabulky E13 "Dopravní obsluze vjezd povolen"
10)osazení dopravní značky P4 (č.58) - na MK 1c
Starostka udělí plnou moc p. Marešovi ve věci jednání s policií ČR a dotčenými orgány ve věci
úpravy dopravního značení v k.ú. Nicov.
Bude dodáno 5výtisků dokumentace + 1 CD nosič k dopravnímu značení a pasport komunikací za
celkovou cenu 4.500,-Kč vč. DPH.
Hlasování pro doplnění a úpravu dopravního značení dle odborného návrhu zpracovaného p.
Marešem za navrženou cenu za zpracování dokumentace.
Hlasování: schváleno 4 hlasy
K bodu 4:
Projednáno rozpočtové opatření č. 6/2017 dle přílohy č. 1. Navýšení výdajů – projekt objekt pod
hospodou, nákup sítí na fotbalové hřiště, legalizace kanalizace Řetenice, nátěr zahrádky hospoda.
Hlasování: schváleno 4 hlasy
K bodu 5:
5.9.2016 byl usnesením obce č.6/2016 schválen příspěvek na domovní čistírny ve výši 25.tis.Kč pro
trvale žijící obyvatele v Řetenicích. Paní Voldřichová poslala žádost a potřebnou dokumentaci
včetně požadovaného CE certifikátu, záruční list, fakturu a kolaudaci viz. příloha č. 2.
Na základě těchto doložených dokumentů zastupitelstvo schvaluje proplacení příspěvku ve výši
25.000,-Kč.
Hlasování: schváleno 4 hlasy
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K bodu 6:
Žádost pana Kadlece o umístění závor na obecní lesní cestu, která slouží také jako příjezd k jejich
rekreačnímu domu z důvodu bezpečnosti a doporučení pojišťovny. Navrhuje se spolupodílet na
nákladech. Zastupitelé po diskuzi projednání žádosti odkládají z důvodu potřebného vyjasnění
majetkových poměrů okolních pozemků a zajištění přístupu a souhlasu všech majitelů.
K bodu 7:
Žádost o finanční příspěvek JCZPS na činnost v roce 2017. Seznámení se s žádostí. Návrh přispět
ve výši 1.000,-Kč.
Hlasování: 2 pro návrh, 2 proti návrhu
Schválení žádosti manželů Šaškových o začlenění pozemků nad statkem viz. příloha č.3 do návrhu
na změnu ÚP obce Nicov č.1 z důvodu plánované stavby skladu víceúčelového skladu pro seno a
slámu.
Hlasování: schváleno 4 hlasy
17.8. přijede kontrola z HZS Jihočeského kraje
Návrh M. Podsklana na označení vody cedulkou pitná na návsi prodiskutován, nikdo nebyl proti.
Starostka informuje, že od 6.-13.srpna nebude přítomná, zastoupí místostarostové.
Na účet obce přišla platba za kompenzaci omezení hospodaření v lese od CHKO Šumava ve výši
200.000,-Kč.
Starostka ukončila jednání zastupitelstva obce.
Usnesení obce Nicov č. 7/2017
- ZO bere na vědomí zprávu starostky o činnosti obce za červen a červenec a pověřuje jí
oslovením firem a vypsáním výběrového řízení na rekonstrukci objektu pod hospodou a
zajištěním cenové nabídky na opravy kanálů v Řetenicích a opravy vstupu do hospody
- ZO pověřuje starostku oslovením geodetické fi. za účelem zaměření oddělení pozemků
potřebných pro stavbu ČOV
- ZO schvaluje využití pozemků obce – cest, pro pořádání Šumavského MTB maratonu,
fitness trasy po dobu 5-ti let vždy poslední sobotu v červenci dle zaslané žádosti Ski klubu
Šumava z.s.
- ZO schvaluje zpětně proplacení nákladů spojených s pořádáním dětského dne ve výši 583,Kč a občerstvení při Svatojakubské mši ve výši 2.580,-Kč
- ZO po diskusi schvaluje změny dopravního značení v k.ú.Nicov a cenovou nabídku dle
návrhu zpracovatele p. Mareše
- ZO projednává a schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2017 viz. příloha zápisu
- ZO schvaluje proplacení příspěvku ve výši 25.000,-Kč paní Voldřichové z Řetenic na
domovní čistírnu
- ZO odkládá projednání žádosti pana Kadlece o umístění závor na lesní cestu
- ZO zamítá poskytnutí finančního příspěvku na činnost JCZPS v roce 2017
- ZO schvaluje žádost manželů Šaškových o začlenění pozemků nad statkem viz. příloha č.3
do návrhu na změnu ÚP obce Nicov č.1

Ověřili:

Zapsal: P. Steinbach

J. Josefík

M. Podsklan
Starostka: Mgr. J.Šašková
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