Zápis z jednání zastupitelstva obce Nicov ze dne 12. 6. 2017
K bodu 1: Starostka J. Šašková zahájila ZO a konstatovala, že při počtu 5členů zastupitelstva je
zastupitelstvo usnášení schopné.
Přítomni členové zastupitelstva – J. Šašková, P. Steinbach, J. Josefík, M. Podsklan a E. Šašková.
Hosté: V. Šašek, A. Josefíková.
Za zapisovatele byl schválen místostarosta Petr Steinbach, za ověřovatele zápisu byli zvoleni V.
Šašek a A. Josefíková.
Starostka Jitka Šašková přečetla program jednání zastupitelstva obce a doplněn byl o schválení
rozpočtového opatření č.5/2017 v rámci bodu 7. Různé.
Program byl schválen 5hlasy 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 květen a červen
Závěrečný účet obce za rok 2016
Připomínky k dopravnímu značení
Výběrové řízení – ÚP Nicov, změna č.1
Žádost – klub Radost
Různé (rozpočtové opatření č.5/2017)

K bodu 1:
Starostka předložila knihu jízd, došlou poštu, pokladní knihu, výpis z účtu České spořitelny i účtu u
ČNB.
K bodu 2:
K minulému zápisu, starostka vysvětlila nesprávnou formulaci z minulého zápisu - dohody s panem
Naštickým – jedná se o dohodu o obecně prospěšných pracích, nejedná se o dohodu o provedení
práce. Usnesení musí být součástí zápisu a musí být očíslováno.
Z auditu vyplynulo, že je nutné odsouhlasit přesnou částku odměn zastupitelů což činí 1278,-Kč.
Starostka navrhuje odsouhlasit částku 1278,-Kč odměna zastupitele.
Hlasování: 5 hlasy pro návrh
Hmotná zodpovědnost - starostka podepsala hm.zodpovědnost. Pokud mají zastupitelé klíče od
obce, musejí mít také podepsanou hmotnou zodpovědnost – místostarosta P. Steinbach podepsal
hmotnou zodpovědnost za uložené dokumenty na obci. J. Josefík odmítl klíče od úřadu tzn. i
hmotná zodpovědnost není potřeba.
Starostka - kontrola minulých zápisů – zpráva lesního hospodáře p. Jindřicha a jeho doporučení
uzavřít smlouvu s fi. Hanko. Toto bylo souhlasně projednáno na zastupitelstvu, ale neuvedeno
schválení podpisu smlouvy v zápise, starostka navrhuje dodatečné schválení podpisu smlouvy s fi
Hanko na doporučení LH p. Jindřicha - harvestorové práce v lese.
Hlasování: 5 hlasy pro návrh
Objekt pod hospodou - P- Naštický začal pracovat 2.6. Vyklízí objekt pod hospodou, dočištění a
odstranění klenby. Koryta by se mohla umístit na náves. Projektant Ing.Steinbach vyčíslí výkaz
výměr a chce zjistit rovinnost stěn kvůli omítkám. P. Steinbach navrhuje oslovit p. Medka, který
jezdí na dozor k Schöpferovým. Stavební povolení - podána žádost.
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Přišly sítě na fotbalové hřiště.
19.5. Rada NP Šumava – řešila se novela NP. Nás se téměř netýká z důvodu malého úseku obecních
pozemků v NP.
5.6. Sněm obcí NP Šumava – došlo ke změně předsedy, p. Šubrta střídá p. P. Málek, starosta
z Kašperských Hor. Pro obce v parku problém a bylo odsouhlaseno podání ústavní stížnosti proti
novele. Představena zpráva o činnosti a návrh rozpočtu.
Zahájeno územní řízení na umístění závor na Lesní cestu Nicov - Krankoty, stále není rozhodnutí o
povolení stavby– starostka objednala závory fi. Babor cca 12tis vč.prací – zabetonování, umístění.
Proběhla noc kostelů.
Odeslány do 10.6. chybějící dokumenty na lesní cestu, kontrola uzavřená, přijde protokol – měli
bychom dostat peníze.
Paní účetní byla na kontrole OSSZ – vyplaceny 3 měsíční odstupné platy pan Voldřich a L.
Podsklanová při nedokončení 4letého mandátu se platí odvody a nebylo odvedeno soc. pojištění.
Pojištění a penále musíme zaplatit. Penále cca 17.tis a dluh cca 70tis.Kč. Odvolání není doporučeno
vzhledem ke zkušenosti z N. Pece. Penále uhradí paní účetní – je pojištěna.
Eko-kom – tříděný odpad vloni cca 16tis obec dostala zpět, letos třídila méně, okolo 15.tis.
K bodu 3: Závěrečný účet obce Nicov za rok 2016 - Zastupitelstvo obce Nicov projednává
celoroční hospodaření a závěrečný účet obce za rok 2016 s výhradou nedostatku uvedeného ve
zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření a přijímá toto opatření: doplnění smlouvy na profilu
zadavatele a ukládá účetní obce, aby bylo účtováno k okamžiku uskutečnění účetního případu.
Projednáno 5 hlasy
K bodu 4: Připomínky k dopravnímu značení – není možné projednat – pan Mareš, který dělal
pasport komunikací, nedodal do ZO podklady. Starostka navrhuje přesunout tento bod na další
zastupitelstvo. K pasportu – zahrnuty všechny komunikace vč. výměr a možnost jeho využití při
žádosti o dotace.
K bodu 5: Vypsáno výběrové řízení na ÚP Nicov – změna č. 1. Obeslány 3 firmy, doručeny dvě
nabídky. Navržena a schválena hodnotící komice – J.Josefík, P. Steinbach, E. Šašková
Otevření obálek, protokol napíše starostka.
Nabídka č.1 – Ing. Arch. Václav Štěpán, Žižkova 12, České Budějovice
Nabídka č.2 – Ing. Arch. Jan Stach, Žižkovo náměstí 14, Tábor
Hodnotící komise dle vypsaných kritérií řízení s nejnižší cenovou nabídkou vybírá nabídku č. 1 za
cenu 59.600,- bez DPH, Ing. Arch. Václav Štěpán z Českých Budějovic a doporučuje zastupitelstvu
podepsaní smlouvy.
Hlasování: odsouhlaseno 5 hlasy
K bodu 6: žádost klubu Radost – Asociace rodičů a přátel postižených dětí o finanční dar. Návrh
hlasování zda podpoříme.
Hlasování: 3 proti, 2 se zdrželi
K bodu 7: projednání rozpočtového opatření dle přílohy č. 1 zápisu, navýšení příjmů – dotace na
ÚP, výdaje zejména pasport dle přílohy č. 1.
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Web obce – návrh soukromníka na změnu webu obce, nový vzhled cca 6.000,-Kč, web nemá
mobilní aplikaci cena cca 6.000,-Kč, natažení automatických aktualizací akcí v regionu cca 2.000,Kč a přizpůsobení písma. Kompletně přibližně 12.tis Kč.
Hlasování: 5 proti návrhu
Žádost pana Nogy na proplacení nátěru obecní zahrádky ve výši 3.533,-Kč. Pan Noga investoval
1.491,-Kč. Připomínka M. Podsklana, že by bylo příště vhodné toto řešit před realizací.
Návrh proplatit p. Nogovi náklady ve výší 3.533,-Kč za nátěry obecní zahrádky dle dodaných
účtenek.
Hlasování: 4 pro návrh, 1 se zdržel
Obecní hospoda – odtokové kanálky vody před hospodou – potřeba opravy, výměny. V původním
rozměru 15,5cm se již nevyrábí. Možnost 13,6cm nebo vetší než 16cm. \Po diskusi po návrhu J.
Josefíka schválen postup dokoupení nových kanálků a odříznutí části betonu k usazení. Starostka
pověřena oslovením firmy.
Hlasování: 5 pro návrh
23.-25. června proběhne dezinfekce vodojemů
8.července se uskuteční Svatoprokopská mše, vytvoření pozvánky a v rámci mše bude vysvěcený
křížek pod Studencem od 10:00, odsouhlasena úhrada pohoštění pro faráře a hosty
M. Podsklan se synem posekali okolí křížku mezi Nicovem a Řetenicemi, starostka jim veřejně
poděkovala.
A. Josefíková – kritika sekání v Řetenicích, není dle jejích představ, starostka – reaguje, že jí přijde
v pořádku a napříště si ohlídá
Starostka ukončila jednání zastupitelstva obce.
Usnesení obce Nicov č. 6/2017
- odsouhlasena přesná částka odměn zastupitelů 1278,-Kč měsíčně
- schválen zpětně podpis smlouvy s fi. Hanko na harvestorové práce
- podepsána hmotná zodpovědnost starostky J. Šaškové a místostarosty P. Steinbacha
- objednány lesní závory u fi. Babor na lesní cestu Nicov-Krankoty
- ZO bere na vědomí dlužnou částku a penále za odvody soc.pojištění na OSSZ (bývalí
starostové p. Voldřich a pí.Podsklanová), dluh cca 70.tis Kč a penále cca 17.tis.Kč).
- projednán závěrečný účet obce za rok 2016
- ZO pověřuje starostku sepsáním smlouvy na změnu ÚP č.1 s panem Ing. Arch. Václavem
Štěpánem z českých Budějovic
- ZO zamítá žádost klubu Radost o finanční dar
- ZO zamítá návrh na změnu webu obce
- ZO schvaluje žádost pana Nogy na proplacení nátěru obecní zahrádky ve výši 3.533,-Kč
- ZO pověřuje starostku oslovením firmy na opravu odtokových kanálků u vstupu do obecní
hospody

Ověřili:

Zapsal: P. Steinbach

A. Josefíková

Ing. V. Šašek
Starostka: Mgr. J.Šašková
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