Zápis z jednání zastupitelstva obce Nicov ze dne 12. 3. 2018
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. V. Šašek a lesní hospodář p. Jindřich. Za zapisovatele byl zvolen místostarosta P.
Steinbach, za ověřovatele zápisu byli zvoleni místostarosta J.Josefík a M. Podsklan. Starostka
přečetla program jednání zastupitelstva obce.
Program byl schválen 5hlasy a zastupitelstvo se jím bude řídit.
Program:
1. Úvod a organizační záležitosti obce
2. Činnost obce za měsíc únor
3. Zpráva lesního hospodáře – hospodaření v lesích obce v r. 2017 a plán na r. 2018
4. Rozpočtové opatření č. 1/2018, č. 2/2018
5. VZ – garáž / sklad
6. Řešení odvodu vody u obecní hospody
7. Žádost o umístění informační tabule, stolu a lavice – Zlatá stezka
8. Návrh směny pozemků - Ing. V. Šašek/ obec za účelem realizace ČOV Nicov
9. Traktůrek na sekání
10. Různé
K bodu 1: Starostka předložila knihu jízd, došlou poštu, pokladní knihu, výpis z účtu České
spořitelny i účtu ČNB. Starostka navrhuje číslování usnesení viz: číslo zápisu/č.usnesení/18 – rok.
K bodu 2: Starostka informovala o podání žádosti na hasičskou nádrž. Žádost byla vyřazena pro
nesplnění podmínek – katastrálně není pozemek veden jako vodní plocha. Zpracovaný rozpočet,
může být vypsáno i příští rok, starostka navrhuje zaměřit, zapsat do katastru a připravit na podání
žádosti v roce 2019.
Hlasování: 5 hlasy schváleno
Usnesení: 2/1/18: ZO schvaluje návrh starostky obce zaměřit pozemek nádrže v Řetenicích.
Starostka informuje, že byla podána žádost na dotaci na cyklostezku Plánský mlýn-Řetenice a
Nicov-Řetenice. Návrh směny pozemků Krekule – starostka předložila finální návrh zaměření a
navrhuje zveřejnění záměru směny a přípravu smlouvy a zapsání do katastru.
Hlasování: 5hlasy schváleno
Usnesení: 2/2/18: ZO schvaluje návrh směny pozemků obce a p. Krekule dle předložené
dokumentace.
Hospodářská zvěř p. Palica – volně pobíhá po soukromých pozemcích, není evidovaná. Starostka
informuje o průběhu řešení záležitosti. Momentálně starostka vyřizuje potvrzení- vyjádření
Veterinární správy.
K bodu 3: Zpráva lesního hospodáře za r. 2017, rozpočet a plán na 2018 detailně viz. příloha č. 1.
Zpráva k hospodaření v r. 2017: 3,14ha prořezávky, obnova-přírůstek 0,54ha, 2900ks sazenic
zalesněno – 1700 smrk, 1200 buk, 0,82ha celkem. Oprava oplocení 61hod. Ožínání celoplošně
1.300ks a nátěry Morsuvinem 30.450ks. Celková těžba 28ha na 10let, zbývá 1673m3 ročně do
konce decennia r. 2023.
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Pěstební projekt na r. 2018: zalesňování 0,72ha – na holinách předpis 30% zpevňovacích dřevin tj.
2600ks buk, 900ks smrk, 25.028ks – ožínání plošky, zimní nátěr 6,77ha, klest pálení 200m3,
vánoční stromky 35ks – 20hod.
Rozpočet 2018 přibližně:
Péče o les: 32.200,-Kč - zalesňování, 39.100Kč – nákup sazenic, 20.224Kč – ožínání, 15.800Kč Morsuvin, 27.000Kč - klest, 2.000Kč - likvidace oplocenek, 6.000Kč - plevelné dřeviny, 23.000Kč
- ostatní práce, 14.000Kč - klest pálení, 24.000Kč - prořezávka, 1.500Kč - postřik Randap, 2.600Kč
-vánoční stromky, 15.000Kč - nákup Morsuvin.
Celkové výdaje za péči o les: 222.339,-Kč
Těžby výdaje: 1.262.339,- celkové náklady těžby
Prodej dřeva: průměrná cena 1.500,-Kč/m3 – 2.400.000,- příjem z těžby.
Starostka - přibližné náklady na lesního hospodáře cca 300.000,-Kč ročně. Přibližný rozpočet LH
Nicov viz. příloha č. 1.
Starostka navrhuje dle doporučení LH p. Jindřicha uzavřít smlouvu s těžební firmou Hanko
s platným ceníkem z r. 2017.
Hlasování: 4 hlasy pro návrh /Ciefová, Šašková, Josefík, Podsklan/ 1 se zdržel /Steinbach/,
schváleno.
Usnesení: 2/3/18: ZO schvaluje návrh starostky obce po doporučení LH p. Jindřicha uzavřít
smlouvu s těžební fi. Hanko na lesní práce.
K bodu 4: Rozpočtové opatření 1/2018 viz. příloha č. 2 zápisu a Rozpočtové opatření 2/2018
viz.příloha č. 3. Starostka popsala jednotlivé položky zastupitelům.
Usnesení 2/2/18: Zastupitelstvo bere na vědomí rozpočtové opatření č.1/2018 a č. 2/2018.
K bodu 5: do 5.3.2018 termín podání nabídek na garáž/sklad – doporučení hodnotící komise
z 5.3.2018 ve složení Šašková, Podsklan, Josefík. Hodnotící komise doporučila ZO nabídku fi.p.
Kyznara ve výši 611.318,-bez DPH a pověřuje starostku podpisem smlouvy.
Hlasování: 5 hlasy schváleno
Usnesení 2/4/18: Zastupitelstvo na základě doporučení komise VŘ pověřuje starostku obce
podpisem smlouvy s fi.p. Kyznara na stavební akci – garáž / sklad za cenu 611.318,-Kč bez DPH..
K bodu 6: Návrh řešení odvodu dešťové vody u obecní hospody – J. Josefík a M. Podsklan
navrhují zabetonování stávajícího odvodového žlabu, což je dle jmenovaných dostačující pro odvod
vody před hospodou. Odvodní žlab není potřeba, náklady na jeho rekonstrukci jsou vysoké a
chodník je dostatečně vyspádován.
Hlasování: 5 hlasů pro návrh
Usnesení 2/5/18: Zastupitelstvo schvaluje návrh M. Podsklana a J. Josefíka a pověřuje starostku
obce dalším postupem ohledně řešení zabetonování .
K bodu 7: Projekt Zlatá stezka – síť tur.cest. Návrh umístění lavičky, stolu a informační tabule u
Královského kamene. Navrženy 2 varianty. Po projednání ZO preferuje var.č. 1.
Hlasování: 5 hlasy schváleno
Usnesení 2/6/18: Zastupitelstvo schvaluje návrh umístění lavičky, stolu a informační tabule a
pověřuje starostku dalším jednáním s navrhovatelem.
K bodu 8: Jedná se o směnu obecních pozemků pro čističku s p. Ing.V. Šaškem. Výměra 2528 m2
ve vlastnictví obce Nicov, výměra 2611 m2 – ve vlastnictví Ing. Šašek. Jednání o konkrétních
pozemcích. Seznam směněných parcel – příloha č. 4.
Hlasování: 5 hlasy schváleno
Usnesení 2/7/18: Zastupitelstvo schvaluje záměr směny pozemků obce a pozemků ve vlastnictví Ing.
V. Šaška dle přílohy č. 4.
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K bodu 9: Odchod E. Šaškové z jednání ZO v 19:20. Diskuse ohledně nabízených cen a modelů
traktůrků. Nabídka fi. Agrozet ČB se slevou dojednanou P. Steinbachem - cena modelu Starjet P6
Pro 178.415,-Kč s DPH vychází o cca 30tis.Kč lépe než katalogová. P. Steinbach znovu prověří zda
se jedná skutečně o model P6 PRO a v případě, že bude potvrzeno, tak obec zašle objednávku a
bude realizovat nákup.
Hlasování: schváleno 4 hlasy
Usnesení: 2/8/18: Zastupitelstvo pověřuje p. Steinbacha dalším jednáním ohledně pořízení
traktůrku z Agrozet ČB.
K bodu 10: Různé – Ochrana osobních údajů – školení starostky 17.4. ČB. Podání žádosti o dotaci
– Amálino údolí CHKO Šumava – finanční kompenzace za omezení těžby. Převedeno 1.000.000,Kč z účtu obce u ČNB na účet obce u ČS, a.s. Od 16.-18.4. bude na Nicově možnost využít
hromadné revize kotlů. Případní zájemci mohou kontaktovat na tel. 734 442 762.

Zapsal: P. Steinbach

Ověřili:

M. Podsklan

Starostka: Mgr. J.Čiefová
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J. Josefík

