Zápis z jednání zastupitelstva obce Nicov ze dne 20. 11. 2017
K bodu 1: Starostka Mgr. J. Čiefová zahájila ZO a konstatovala, že při počtu 4členů zastupitelstva
je zastupitelstvo usnášení schopné.
Přítomni členové zastupitelstva – J. Čiefová, P. Steinbach, J. Josefík, E. Šašková.
Hosté: Ing. Vl. Šašek, L. Josefíková a A. Josefíková
Za zapisovatele byl zvolen místostarosta Petr Steinbach, za ověřovatele zápisu byli zvoleni E.
Šašková a A. Josefíková. Starostka Jitka Čiefová přečetla program jednání zastupitelstva obce.
Program byl schválen 4hlasy a zastupitelstvo se jím bude řídit.
Program:
1. Úvod a organizační záležitosti obce
2. Kontrola usnesení a činnost obce za měsíc říjen, listopad
3. Rozpočtové opatření č. 11/2017
4. Rozpočet na rok 2018
5. Žádost německých rodáků v záležitosti – fara Nicov
6. Komunikace kaplička – Kohoutí kříž
7. Kanalizace
8. Závory na cestě Nicov – Krankoty
9. Smlouva – Protahování sněhu v zimě 2017/2018
10. Dodatek č. 18/2018 ke smlouvě Rumpold 01 – Vodňany s.r.o.
11. Vypsané dotace
12. Různé (žádosti Prezent, JCZPS a další)
K bodu 1:
Starostka seznámila zastupitele s používáním nového příjmení Čiefová. Komise finanční a kontrolní
– schůze komisí proběhne do konce prosince.
K bodu 2:
Starostka předložila knihu jízd, došlou poštu, pokladní knihu, výpis z účtu České spořitelny i účtu
ČNB.
Starostka obeslala firmy VŘ – garáž/sklad.
Cyklotrasa – 13.10. proběhla schůzka s projektantem, první úsek prošla starostka, bude schůzka
k projektu. Smlouva o dílo na projekt cyklostezky v ceně 85.300,-Kč (p. Slováček). VŘ nebylo
vypsáno. Návrh starostky odsouhlasit podpis smlouvy o dílo.
Hlasování: schváleno 4hlasy.
Usnesení 10A/2017: Zastupitelstvo obce Nicov schvaluje návrh smlouvy o dílo na projekt cyklotrasy
Řetenice/Nicov a pověřuje starostku jejím podpisem.
Hotel Zlatý potok - k 30.10.odečet vody, vystavená faktura. Starostka navrhuje podepsat smlouvu s
novým nájemníkem na odběr vody. Původně bylo na rok, starostka navrhuje po dobu nájmu.
Hlasování: 4hlasy schváleno
Usnesení 10B/2017: Zastupitelstvo obce Nicov pověřuje starostku obce podepsáním nájemní
smlouvy na odběr vody s novým nájemcem hotelu Zlatý potok v Řetenicích.
Informace o schůzce sněmu obcí NP Šumava a o Svatomartinské mši, která proběhla 11.11. –
občerstvení oběd pro rodáky, starostku a hosty ve výši 1.730,-Kč, cca 10osob.
Hlasování: schváleno 4 hlasy
Usnesení 10C/2017: Zastupitelstvo obce Nicov schvaluje zpětně proplacení 1.730,-Kč za
občerstvení rodáků při Svatomartinské mši dne 11.11.2017.
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Starostka informuje o průběhu zjištění majitele volně pobíhající hospodářské zvěře. Lhůta, po
kterou byl vyvěšen záměr obce na zjištění majitele zvěře uplynula a dále toto bude řešit Odbor živ.
prostředí Vimperk, který by měl obci zaslat vyjádření o splnění zákonných podmínek k odstranění
zvěře a obec na základě vyjádření Odboru živ. prostředí Vimperk vydá rozhodnutí honitbě Nicov
případně i honitbě Stachy.
Starostka informuje o zaslaném rozhodnutí o kácení stromů Schoepfrům. Podali odvolání na obec,
které bude řešeno Jihočeským krajským úřadem.
Starostka informuje o plánované účasti na semináři o ochraně osobních údajů dne 22.11. a na
setkání starostů MAS dne 23.11.
Starostka informuje zastupitele, že p. Kuberna dodal ceny dřeva. Cena šla pod 1.600,-Kč/m3 na
1.100,-Kč. Nabídka fi. Aclesia – příloha č.1 zápisu. Aclesia nabídla 1.400,-Kč. Návrh starostky
uzavřít s touto fi.smlouvu do konce tohoto roku.
Hlasování: schváleno 4 hlasy
Usnesení: 10D/2017: Zastupitelstvo obce Nicov odsouhlasilo nabídku fi. Alistera a pověřuje
starostku obce uzavřením smlouvy na odběr a prodej dřeva do konce roku 2017.
K bodu 3: Rozpočtové opatření č.11/2017. Starostka seznámila zastupitele s jednotlivými
položkami opatření. Navýšení: Úraz pojištění, poplatky za čističku, p. Kasalický – kanalizace,
Čevak, roury přes cestu Kohoutí kříž, navyšovaly se dohody na sekání trávy, volby, Svaz šum.obcí
poplatek.
Usnesení 10E/2017: Zastupitelstvo bere na vědomí rozpočtové opatření č.11/2017.
K bodu 4: Rozpočet na 2018 – účetní se starostkou vytvořily návrh, starostka jej rozeslala do mailů
a zastupitelé měli možnost se informovat na obci. Návrh musí být zveřejněn 15dní na úř.desce.
Starostka vysvětluje položky rozpočtu, které vyplývají z minulého roku. Hasiči měli 50tis. –
sníženo na 12tis. Příjmy a výdaje musejí být vyrovnané. Cca 650 tis. zbývá na projekty obce. Dále
možno řešit RO. Dotace nelze zahrnout.
Steinbach – dotaz na plánované příjmy z těžby dřeva s ohledem na minulé zastupitelstvo, kde došlo
k doporučení netěžit pro nízké ceny. Starostka vysvětluje, že dle LHP pro nadcházející rok a
informací od les.hospodáře p. Jindřicha jsou stejné kubíky jako letos. Těžit se tedy bude přibližně
stejně a předpokládají se stejné příjmy.
Steinbach se ptá na plánované projekty obce na další rok.
Starostka jmenuje – Garáž/sklad, komunikace – Řetenice – Plánský mlýn a Řetenice – Nicov.
Steinbach se ptá na kanalizaci. Starostka - kanalizaci dělat nebudeme příští rok, peníze jsou
v rozpočtu zahrnuty na projektovou dokumentaci. Oprava kapličky Studenec, zahrnuta v opravě
budov.
Dotaz paní A. Josefíkové na rekonstrukci požární nádrže Řetenice. Starostka - v případě, že by obec
chtěla realizovat je potřeba v rozpočtu peníze někde jinde najít, přibližně 150.000,-Kč.
Návrh místostarosty Josefíka – pořídit sekačku na sekání obecních pozemků – travnaté plochy. Cca
100.000,-Kč.
Steinbach navrhuje řešit odvod dešťových vod Nicovem i v souvislosti s dokončením cesty
Kaplička-Kohoutí kříž. Hrozí, že přívalové deště nepobere vsakovací nádrž a bude všechna voda
v obci. Starostka říká, že je to řešeno v projektu cesty – všechna voda půjde do vsakovací jámy a
případně voda poteče na louku. J. Josefík se ptá, zda je odvod dešťové vody řešen s kanalizací.
Starostka říká, že není. Dotace je na přívalové deště a je to momentálně řešeno jen ke kapličce.
Můžeme dešťovou vodu vyřešit, při realizaci kanalizace. Steinbach – doteď byla voda na několika
místech rozmístěna strouhami do luk, ale teď vše půjde do vsakovací nádrže naproti Hadům.
Závěr diskuse o odvodu dešťových vod: Bude se řešit později, dle zkušeností v dalším období.
Steinbach se ptá na investice do sálu hospody. Starostka - není řešeno, bude nějaká částka
v opravách.
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Zastupitelstvo navrhuje zahrnout traktůrek do rozpočtu a snížit částku na cestu, navýšení u cesty
případně řešit RO.
Proběhla diskuse o návrzích a změnách v rozpočtu. Závěrem je, že starostka pošle zastupitelům
upravený návrh rozpočtu.
K bodu 5: fara Nicov – Žádost německých rodáků – podporují převod fary za symbolickou částku
na obec. Současná prodejní cena 1.400.000,-Kč je vysoká i pro soukromé investory. Obec nemá
zajištěno případné financování opravy fary z dotací. Vzhledem k rozpočtu obce se jedná o velké
břemeno. Obec by investice do fary v budoucnu zatížily a bylo usneseno, že obec /starostka/ odpoví
rodákům a zástupcům církve zašle dopis, ve kterém vyjádří názor zastupitelstva: Faru je potřeba
z důvodu špatného stavu opravit. Ideálním řešením z pohledu zastupitelů/obce je prodej do
soukromého vlastnictví. S prodejem obci za symbolickou cenu obec nesouhlasí z výše uvedených
důvodů.
Usnesení 10F/2017: Zastupitelstvo obce Nicov pověřuje starostku, aby odpověděla německým
rodákům a zaslala na ČB biskupství dopis, který vyjádří názor zastupitelstva: Faru je potřeba
z důvodu špatného stavu opravit. Ideálním postupem z pohledu zastupitelů/obce je prodej fary do
soukromého vlastnictví. Zastupitelstvo nesouhlasí s prodejem fary obci ani za symbolickou cenu.
K bodu 6:
Komunikace kaplička – Kohoutí kříž. Starostka informuje o dokončování stavby. Předání stavby –
starostka bude informovat o termínu. Návrh Steinbach – v rámci vysypání krajnic, vyspravit tímto
materiálem díry na spodní cestě ke Kohoutímu kříži /jezdí statek, Bezecných atd/. Starostka
dohodne s firmou VKB stavby. Steinbach – zmiňuje nešťastný průběh stavebních prací. Uvádí
několik příkladů, došlo k odbagrování původní cesty a poté stavebníci nastoupili na několik dní na
příjezd k Schoepfrům. Nebyli dopředu informováni o průběhu stavby a hlavně znepřístupnění
příjezdu k domu, přesto, že o toto předem žádal na obci. V den položení asfaltu se to dověděli
prostřednictvím sms až v 11h. Starostka reaguje, že dostal přednost bagr, který musel být použit
jinde a stavba p. Kopáčka z důvodu navážení betonu a že psala sms.
K bodu 7: Kanalizace – byl změněn původní návrh zakreslení kanalizace v horní části obce.
Starostka – tento bod navrhl Steinbach, který chce řešit svoji přípojku k domu. Steinbach – nejde
pouze o přípojku, ale také o seznámení zastupitelů se změnami a současnou podobou návrhu,
nicméně o přípojku k Steinbachovým jde jistě také. Proběhlo seznámení se s průběhem jednání a
důvody změn. Diskuze.
Zastupitelé se seznámili se současnou podobou návrhu vedení kanalizace vč. přípojek. Pan
Kasalický doplní zakreslení přípojek ke Steinbachovým – dodá zákres starostce.
Finální zákres kanalizace po získání všech potřebných souhlasů soukromníků bude schvalovat
zastupitelstvo obce.
K bodu 8: Závory Krankoty – Kohoutí kříž. Dokončeny, instalovány. Klíče od závod: Obec /J.
Čiefová/, Statek Nicov /V. Šašek/, LČR /p.Jeroným/ a Lesní hospodář /p.Jindřich/. Návrh zamezit
kameny objezdu závor.
Žádost Švecovi – cítí se „Nicáky“, jezdí do Nicova na návštěvy, bohoslužbu, opravili kapličku Sv.
Jana, kříž, chtěli projet na mši a žádají o klíče od závory. Steinbach se ptá jak obec bude řešit
případné další žádosti. Starostka - je zde žádost od Šveců, ti mají pozemky v k.ú.Nicov. Hlasování:
3 proti a 1 se zdržel (Josefík). Zámky a klíče – 2různé klíče na obě závory. Samovýroba – klíče se
nepůjčují, samovýroba nahlásit den předem a bude odemčeno k samovýrobě.
Usnesení 10G/2017: Zastupitelé zamítají žádost o poskytnutí klíčů od závor Nicov-Krankoty
manželům Švecovým.
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K bodu 9: Protahování sněhu – Šumavský statek Nicov – protahování sněhu za stejných podmínek
jako vloni 500,-Kč/hod. Hlasování: schváleno 4 hlasy
Steinbach – nová cesta ke Kohoutímu kříži – řešit posyp, nádoby na posyp. Po diskuzi schváleny 3
nádoby /Hadovi, Steinbachovi, Schoepfrovi/ s posypem – štěrk a sůl, vyzkouší se co je lepší.
Usnesení 10H/2017: Zastupitelstvo obce Nicov pověřuje starostku obce podepsáním smlouvy o
zajištění protahování sněhu s Šumavským statkem Nicov za stejných podmínek jako v loňském roce
a pověřují starostku nákupem a rozmístěním 3 nádob na posyp cesty kaplička- Schoepfrovi
vč.posypu.
K bodu 10: Dodatek ke smlouvě s fi. Rumpold – navýšení poplatku stanoveného státem 1.200,-Kč
– základní cena za tunu, navýšení celkové částky na tunu o 70,-Kč tj. 1270,-Kč. Za jeden svozový
den navýšeno na 1.100,-Kč. Celkově dochází k navýšení o 220,-Kč/tunu.
Hlasování: schváleno 4 hlasy.
Usnesení 10CH/2017: Zastupitelstvo obce Nicov pověřuje starostku obce podpisem dodatku
smlouvy s fi.Rumpold.
K bodu 11: Vypsané dotace – JČ kraj – sakrální stavby – kaplička Studenec, dotace max. 50.tis.Kč.
Návrh opravit kapličku ve Studenci.
Hlasování: schváleno 4 hlasy
Usnesení 10I/2017: Zastupitelstvo obce Nicov schvaluje záměr rekonstrukce kapličky ve Studenci.
Starostka informuje o možnostech dotace na - Rekonstrukce veřejného rozhlasu, Sociální bydlení,
Dětské hřiště. Dětské hřiště – Nadace ČEZ – podpora regionů – oprava dětského hřiště. Diskuse.
Zastupitelé se dohodli na dodání návrhů na rekonstrukci dětského hřiště do dalšího zastupitelstva.
K bodu 12: Různé - Návrh na prodloužení smlouvy na nájem bytu hospoda Nogovi. Prodloužení
smlouvy.
Hlasování: schváleno 4 hlasy.
Usnesení 10J/2017: Zastupitelstvo obce Nicov schvaluje a pověřuje starostku obce podpisem
nájemní smlouvy na byt v obecní hospodě s Nogovými.
Žádost o přípěvek sdružení PREVENT – 492,-Kč dle počtu obyvatel. Hlasování: 2 pro Šašková,
Čiefová, 1 proti Josefík, 1 zdržel Steinbach
Žádost JČZPS – 1.000,-Kč na zdrav.postižené a seniory.
Hlasování: 3 pro, 1 proti (Josefík).
Usnesení 10K/2017: Zastupitelstvo obce Nicov zamítá žádosti spolku PREVENT a JČZPS o
finanční dary.
Nabídky pořídit video o obci a Osvětlení – vánoční výzdoba byly zastupiteli zavrženy a nebylo o
nich hlasováno.
Starostka informuje o akci - Rozsvícení Vánočního stromečku dne 2.12. a dne 25.11. v sobotu od
15h hraní her – pořádá spolek Nicov žije.

Zapsal: P. Steinbach

Ověřili:

A. Josefíková

Starostka: Mgr. J.Čiefová
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E. Šašková

