Zápis z jednání zastupitelstva obce Nicov ze dne 4. 9. 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, E. Šašková.
Hosté: A. Josefíková, L. Josefíková
Za zapisovatele byl schválen místostarosta Petr Steinbach,
za ověřovatele zápisu byli zvoleni E. Šašková a A. Josefíková.
Starostka Jitka Šašková přečetla program jednání zastupitelstva obce.
Program byl schválen 4hlasy a zastupitelstvo se jím bude řídit.
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Úvod a organizační záležitosti obce
Kontrola usnesení a činnost obce za měsíc srpen
Rozpočtové opatření č. 7/2017
SÚS – žádost o povolení kácení stromů
Žádost pan Kadlec
Různé

K bodu 2:
Starostka předložila knihu jízd, došlou poštu, pokladní knihu, výpis z účtu České spořitelny i účtu u
ČNB.
Hospodářský objekt pod hospodou – sklad je stále nedodělaný (vyklizení a příprava pro zahájení
stavby). Byl osloven pan Šupolík. V týdnu 11.-16.9. obešle starostka firmy na VŘ.
Vzorky vody dlouhodoběji nevycházely dobře. Řetenice 5x a Nicov 2x, poslední vzorky byly
v pořádku.
Závory na lesní cestu Kohoutí kříž-Krankoty jsou stále ve výrobě. Starostka říká, že do zimy bude
vše vč. infotabulí hotové. El. přípojka na vodojem v Nicově – schváleno. Osloví se pan Kotěra –
vykope rýhu pro položení kabelu.
P. Kasalický dodal projekt na ČOV. Připravují se žádosti o souhlasy soukromých vlastníků k
zahájení Územního řízení. Budou zaměřeny pozemky pro výstavbu ČOV a dále bude řešeno
odkoupení či směna.
Proběhla kontrola od Hasičského záchranného sboru JČ kraje bez výhrad, jen je potřeba doplnit
požární řád a požární hlásiče na objekty obce. Hlasování o doplnění chybějícího dle kontroly HZS
dořeší starostka společně s požárním technikem.
Hlasování: schváleno 4 hlasy
Cyklostezka Plánský mlýn – Řetenice a Nicov- Kohoutí kříž. Proběhla schůzka s projektantem.
Dotace je 95% s možností umístění laviček, infotabulí, stojanu na kola, osvětlení apod. Geodet
zaměřuje pozemky. Do 14 dní proběhne další schůzka s projektantem, kde je potřeba mít jasný
záměr obce co, kde umístit. Po diskusi navrženo – lavička se stolem na výhledu do Amálina údolí,
popisný stojan s grafikou významných vrcholů, značení a kilometráž. Řešena i vodovodní přípojka
k p. Staňkovi, ale toto bude ještě projednáno s p. Kasalickým. Byla potvrzena dotace na opravu
cesty Nicov (kaplička) – Kohoutí kříž s realizací do konce roku 2017. V této souvislosti
místostarosta Steinbach poukazuje na zahájenou stavbu p. Kopáčka (pod vodojemem Nicov) a
navrhuje kontaktovat (stavebník a stavitel) z důvodu předejití možných problémů - poničení cesty
těžkou technikou.
Proběhla revize všech obecních komínů. Dne 7.9. bude dílčí audit za 2017. Návrh starostky
zakoupit úložnou skříň na obecní úřad s náklady řádově 1.000,-Kč.
Hlasování: schváleno 4 hlasy
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K bodu 3:
Projednáno rozpočtové opatření 7/2017, které je přílohou č. 1. Náklady navýšeny o platby za
pasport kanalizace, navýšení za protahování v zimě – došla faktura, příspěvek novorozenci,
rozpočet na objekt pod hospodou a povolení stavby. Nově se RO zveřejňují na úřední desce.
Hlasování: schváleno 4 hlasy
K bodu 4:
Žádost SÚS o povolení kácení stromů podél hlavní komunikace byla projednána bez výhrad.
Hlasování: schváleno 4 hlasy
K bodu 5:
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. Po diskusi zastupitelů, kdy byly zvažovány veškeré přínosy a možné potíže vidí
zastupitelstvo problém v podmínkách užívání závory – kdo bude mít klíče, jedná se o chalupáře a
ne trvale žijící, možný precedens pro ostatní chalupáře, má možnost umístit závoru, plot na vlastní
pozemek apod. Poté ZO přistoupilo k hlasování.
Hlasování: proti 4 hlasy
K bodu 6:
J. Josefík – parkuje se hodně u závory u hl.komunikace Nicov směr Šebestov. Nebezpečné, průjezd
hospodářských strojů apod. Navrhuje umístění cedule zákaz parkování a zamezit kameny objetí
závory. Navrhuje, aby řešila starostka obce.
Hlasování: schváleno 4 hlasy
Starostka – popeláři budou vyvážet už jen každé druhé pondělí. Poprvé 11.9. potom á 14dní.
Vzorky vody budou odebírány 20.9. a 16.-19.9. bude probíhat pravidelná dezinfekce. V Řetenicích
není funkční žádný hydrant, ale AquaŠumava má objednávku na opravu a starostka toto urguje.
V pátek 29.9. bude přistaven kontejner na velko-objemový odpad. Na obci zbývají keramické roury
velkého průměru. Bude se hledat možnost jejich využití – svody vody – cesty? Pokud nebude
využito, tak zájem má p. Šašek a bude mu nabídnuto k odkoupení. Návrh posílit signál O2 v obci
vč. Řetenic – zesilovač. Pověřena starostka jednáním s O2. Mija tisk žádá o možnost umístění
převaděče signálu na obecní hospodu a obci navrhuje toto: Obec schválí umístění, bude platit
náklady na el.energii a za to bude bezplatně užívat internet na obci. Zastupitelé žádají doplňující
informaci o nákladech na el. energii. Starostka – SÚS – část silnic je na pozemcích obce a část mezí
je pozemkově SÚS. Je zde návrh směny a vyrovnání vlastnictví pozemků dle skutečného stavu, je
v řešení. Přišly peníze na účet ČNB, lesní cesta. Bylo převedeno 500.000,-Kč z účtu ČNB na účet
ČS. Připomínky na nekvalitní obcí placené sekání v Řetenicích a vodojemu na Nicově. Starostka
bude řešit.
Usnesení obce Nicov č. 8/2017
- ZO bere na vědomí zprávu starostky o činnosti obce za srpen a přesouvá pověření starostky
oslovením firem a vypsáním výběrového řízení na rekonstrukci objektu pod hospodou na
září.
- ZO pověřuje starostku oslovením soukromých vlastníků - žádosti o souhlasy soukromých
vlastníků k zahájení Územního řízení na stavbu ČOV
- ZO pověřuje starostku doplněním chybějícího dle kontroly HZS ve spolupráci s požárním
technikem
- ZO bere na vědomí zprávu o schůzce starostky s projektantem na cesty – cyklostezka
Řetenice – Plánský mlýn a Řetenice – Nicov a potvrzení dotace na opravu cesty Nicov
(kaplička) – Kohoutí kříž s realizací do konce roku 2017. ZO projednalo a navrhuje umístění
jednotlivých prvků na cyklostezce
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-

ZO schvaluje zakoupení úložné skříně na obecní úřad v nákladu do výše 1.000,-Kč
ZO projednává a schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2017 viz. příloha zápisu
ZO projednává a schvaluje žádost SÚS o povolení kácení stromů podél hlavní komunikace
ZO projednává a zamítá žádost pana Kadlece na umístění závory na lesní cestu
ZO pověřuje starostku řešením zákazu parkování a zamezením objíždění závory na lesní
cestě navazující na hl.komunikaci Nicov směr Šebestov
ZO pověřuje starostku jednáním se zástupci fi. O2 z důvodu posílení signálu v Nicově a
Řetenicích
ZO projednalo připomínky k placenému sekání v Řetenicích a Nicově (vodojem, studny) a
pověřuje starostku jednáním se zhotovitelem této služby

Ověřili:

Zapsal: P. Steinbach

E. Šašková

A. Josefíková
Starostka: Mgr. J.Šašková
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