Zápis z jednání zastupitelstva obce Nicov ze dne 18. 12. 2017
K bodu 1: Starostka Mgr. J. Čiefová zahájila ZO a konstatovala, že při počtu 5členů zastupitelstva
je zastupitelstvo usnášení schopné.
Přítomni členové zastupitelstva – J. Čiefová, P. Steinbach, J. Josefík, E. Šašková a M. Podsklan.
Hosté: Ing. Vl. Šašek, L. Josefíková, A. Josefíková, D. Čief, P. Čief, Š.Noga, P. Myslík, M. Nogová
Za zapisovatele byl zvolen místostarosta P. Steinbach, za ověřovatele zápisu byli zvoleni D. Čief a
P. Čief. Starostka J. Čiefová přečetla program jednání zastupitelstva obce.
Program byl schválen 5hlasy a zastupitelstvo se jím bude řídit.
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Úvod a organizační záležitosti obce
Rozpočtové opatření č. 12/2017
Rozpočet na rok 2018
Smlouva o finanční podpoře – MAS Šumavsko
Permanentní žádost – p. Blecha
Návrh směny pozemků – p. Krekule
Smlouva – zajištění sběru odpadů – Městské služby Vimperk
Různé (Nogovi – dodatek k nájemní smlouvě, p. Staněk – žádost o umístění
zrcadla výjezd hl.komunikace, poděkování p.Josefíková a p. Eichler)

K bodu 1:
Starostka J.Čiefová informovala o zasedání Kontrolní a Finanční komise a poděkovala jejich
členům. Starostka předložila knihu jízd, došlou poštu, pokladní knihu, výpis z účtu České spořitelny
i účtu ČNB. V 18:20 se omluvila E. Šašková z dalšího jednání zastupitelstva, počet zastupitelů 4.
Proběhla schůzka zastupitelů s projektantem cyklotrasy Řetenice – Nicov, kdy byly diskutovány
varianty zvolených technologií provedení a cen. Zastupitelé si vyžádali odhad rozpočtu jednotlivých
variant viz. příloha č. 1 zápisu. Úsek Řetenice – Plánský mlýn – jednoznačná shoda zastupitelů pro
asfaltový povrch. Diskutován byl malý cenový rozdíl mezi variantou „kalené“ cesty a „asfaltové“
v úseku Řetenice - Nicov. Po debatě zastupitelů i přítomných občanů došlo k návrhu provést celý
úsek v asfaltu. Cyklotrasa je dotována z 95% a podíl obce je 5%. Náklady obce ve variantě „asfalt“
jsou 152tis.Kč a ve variantě „kalená“ 117tis.Kč.
Hlasování: 4 hlasy schváleno
Usnesení 1/18/12/17: Zastupitelstvo obce Nicov schvaluje návrh technologického provedení
cyklotrasy Řetenice – Plánský mlýn a Řetenice – Nicov ve variantě „asfalt“. Na trase bude zřízeno
odpočinkové místo a výběr prvků bude řešen po uzemním řízení, také budou s projektantem řešeny
možnosti sjezdu pro inline bruslaře.
Výběrové řízení – garáž/sklad. Přišla jedna nabídka – otevření na zastupitelstvu. Nabídka přesáhla
obcí stanovenou maximální cenu a tudíž byla vyřazena. Dalším postupem bude po jednání s Ing.
Steinbachem /projekt/ možnost přepočtu cen a zadání nového výběrového řízení.
K bodu 2:
Rozpočtové opatření 12/2017 viz. příloha č. 2 zápisu. Starostka popsala jednotlivé položky
zastupitelům /těžba dřeva, vyměření cyklostezky, změna ÚP, poplatky bankám atd/.
Usnesení 2/18/12/17: Zastupitelstvo bere na vědomí rozpočtové opatření č.11/2017.
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K bodu 3:
Rozpočet obce Nicov pro rok 2018 – po úpravách vycházejících z minulých jednání zastupitelstva
byl upravený rozpočet zveřejněný. Starostka navrhla schválení rozpočtu obce Nicov 2018
zastupitelstvem.
Hlasování: 4 hlasy schváleno
Usnesení 3/18/12/17: Zastupitelstvo obce Nicov schvaluje rozpočet obce pro rok 2018.
K bodu 4: Smlouva o finanční podpoře – MAS Šumavsko. Starostka navrhuje schválení podpisu
smlouvy týkající se nově zavedeného finančního příspěvku obce Nicov pro MAS Šumavsko ve výši
656,-Kč viz. příloha č. 3
Hlasování: 4 hlasy schváleno
Usnesení 4/18/12/17: Zastupitelstvo obce Nicov schvaluje smlouvu o finančním příspěvku s MAS
Šumavsko.
K bodu 5: Permanentní žádost p. Blechy o odkoupení pozemků obce – po seznámení se s žádostí a
diskusí nad případným prodejem navrhuje starostka hlasovat žádosti viz. příloha č. 4 zápisu.
Hlasování: 4 hlasy zamítnuto
Usnesení 5/18/12/17: Zastupitelstvo zamítá žádost pana Blechy o prodej obecních pozemků dle jeho
žádosti.
K bodu 6: Návrh směny pozemků p. Krekule – pan Krekule žádá obec o směnu pozemků z důvodu
narovnání skutečného stavu oproti katastrální mapě, kdy by poměry /M2/ vlastnictví zůstaly
nezměněné a došlo pouze ke směně. p. Krekule nechal pozemky geodeticky zaměřit a zastupitelé
diskutovali jeho návrh směny. Návrh změny GP – příloha č. 5. Po diskusi došli k závěru, že se
směnou souhlasí, ale požadují úpravu v místě obecní hospody, kde by mohlo dojít k ohrožení
hladkého přístupu ke kotelně /resp. otvoru do kotelny/. Pověřují starostku dalším jednáním s panem
Krekulem. Zastupitelstvo bude k dalším případným žádostem přistupovat jednotně.
Usnesení 6/18/12/17: Zastupitelstvo pověřuje starostku obce dalším jednáním s panem Krekulem
z důvodu úpravy jeho návrhu směny.
K bodu 7: Smlouva – zajištění sběru odpadů – Městské služby Vimperk. Zastupitelstvo projednalo
návrh smlouvy s Městskými službami Vimperk na zajištění svozu odpadu a starostka navrhuje tuto
smlouvu schválit hlasováním.
Hlasování: 4 hlasy schváleno
Usnesení 7/18/12/17: Zastupitelstvo schvaluje smlouvu o zajištění sběru odpadů s Městskými
službami Vimperk a pověřuje starostku podpisem smlouvy.
K bodu 12: Různé –
Nogovi – obecní hospoda. Diskuse nad úpravou smluvních podmínek dodatkem k nájemní smlouvě
týkající se zajištění a úhrady nákladů na vyvážení odpadní jímky a nově i smluvně schválené
zodpovědnosti provozovatele hospody – nájemce za zajištění požární bezpečnosti objektu na návrh
inspektora JČ krajského hasičského sboru. Starostka vysvětluje, že ke změně dochází na základě
doporučení hasičského inspektora. Nájemce požaduje po obci „Posouzení požárního nebezpečí“.
Starostka – máme Členění požárních nebezpečí a to nájemci poskytne. Ohledně vývozu jímky bylo předjednáno uzavření smlouvy s p. V. Šaškem.
P. Staněk /Řetenice/ navrhuje umístění zrcadla na hlavní komunikaci k bezpečnému zajištění
výjezdu od chalupy.
Hlasování: 4 hlasy schváleno
Usnesení 8/18/12/17: Zastupitelstvo pověřuje starostku zahájením jednání s SÚS o umístění zrcadla
na komunikaci v Řetenicích /Staněk/.
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Nahnutý strom na pozemku Slovanu Tábor /hotel Zlatý potok/. Starostka bude kontaktovat majitele
pozemku.
Poděkování starostky p. Ajchlerovi a p. Josefíkové za pořízení 2ks židlí do kostela.
Dětské hřiště – návrhy na rekonstrukci dětského hřiště – bylo přesunuto na další jednání
zastupitelstva.

Zapsal: P. Steinbach

Ověřili:

P. Čief

Starostka: Mgr. J.Čiefová
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D. Čief

