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Zápis z jednání zastupitelstva obce Nicov ze dne 11. 6. 2018
K bodu 1: Starostka J. Čiefová přivítala přítomné.
Přítomni členové zastupitelstva – J. Čiefová, J. Josefík, Petr Steinbach (příchod v 17:10), M.
Podsklan, Eva Šašková, při účasti 5 členů je zastupitelstvo usnášení schopné. Hosté: Lenka
Josefíková, Anna Josefíková, Štepán Kučera (DAS pojišťovna)
Za zapisovatele byla navržena Eva Šašková, za ověřovatele zápisu byly zvoleny Lenka Josefíková a
Anna Josefíková.
Byl přečten program, doplnění programu – Rozpočtové opatření č. 5
Program včetně doplnění byl schválen 4 hlasy a zastupitelstvo se jím bude řídit.

Program:
1. Úvod a organizační záležitosti obce
2. Počet zastupitelů pro volební období 2018-2022
3. Činnost obce za měsíc květen
4. Závěrečný účet obce za rok 2017
5. Výběrové řízení – kaplička Studenec
6. Rozpočtové opatření č. 4/2018, č.5/2018 (doplnění programu)
7. DAS pojištění
8. Obecní byt
9. AMT Příbram – dodatek ke smlouvě
10.Různé
K bodu 1:
Starostka předložila knihu jízd, došlou poštu, pokladní knihu, výpis z České spořitelny i ČNB.
Zastupitelstvo schvaluje Základní pravidla postupů souvisejících se zpracování osobních údajů.
Hlasování: 4 hlasy pro návrh
Usnesení:4/1/2018: Zastupitelé schvalují Základní pravidla postupů souvisejících se zpracování
osobních údajů.
Do 30. 6. proběhne aktualizace v Centrálním registru oznámení
Příchod P. Steinbacha
K bodu 2:
Počet zastupitelů pro volební období 2018-2022 - 7členů
Hlasování: 5 hlasy pro návrh
Usnesení:4/2/2018: Zastupitelé schvalují počet členů zastupitelstva na volební období 2018-2022 –
7členů.
K bodu 3:
Vyhláška – zpoplatnění pouze psů patřícím majitelům s trvalým pobytem, v částce 100,- Kč/ročně.
Odsouhlaseno, že chalupáři, kteří mají psa a budou chtít zde platit poplatek za něj, nebude možné.
Hlasování: 5 hlasů pro
Usnesení:4/3/2018: Zastupitelé schvalují vyhlášku o poplatcích za psi.
Cesta Kačerov – p.č. 826/2 kú Řetenice u Stach. Možnost bezplatného převodu do majetku obce
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Nicov. Zastupitelé uskuteční obchůzku k dotyčné parcele, řešení na příštím zastupitelstvu.
Řešen prodej dřeva firmě s výhodnější cenovou nabídkou – podepsání smlouvy s firmou
KiperstrHolz s.r.o., Špidrova 80/8, Vimperk.
Hlasování: 4 hlasy pro. Petr Steinbach se zdržel hlasování.
Usnesení:4/4/2018: Zastupitelé schvalují podepsání smlouvy s firmu KiperstrHolz s.r.o.
K bodu 4:
Závěrečný účet obce za rok 2017
Zastupitelstvo obce Nicov projednává závěrečný účet spolu se zprávou o výsledku hospodaření a na
základě tohoto projednání schvalují celoroční hospodaření obce a to s výhradou nedostatku
uvedeného ve zprávě o výsledku hospodaření a přijímají opatření: doplnění obsahového vymezení
položky rozvahy "A. 11.4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí".
Závěrečný účet v rozsahu rozvaha, výkaz zisků a ztráty, zpráva o výsledcích finančních kontrol,
zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření za rok 2017.
Hlasování: 5 hlasů pro
Usnesení:4/5/2018: Zastupitelstvo obce Nicov projednává závěrečný účet spolu se zprávou o
výsledku hospodaření a na základě tohoto projednání schvalují celoroční hospodaření obce a to
s výhradou nedostatku uvedeného ve zprávě o výsledku hospodaření a přijímají opatření: doplnění
obsahového vymezení položky rozvahy "A. 11.4. Samostatné hmotné movité věci a soubory
hmotných movitých věcí". Závěrečný účet v rozsahu rozvaha, výkaz zisků a ztráty, zpráva o
výsledcích finančních kontrol, zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření za rok 2017.

K bodu 5:
Výběrové řízení – kaplička Studenec, zakázku malého rozsahu vyhrála firma Jiří Kyznar, hodnotící
komise zasedla 21. 5. 2018, rozhodnutí pro firmu - 114 590,- bez DPH.
Hlasování: 5 hlasů pro
Usnesení:4/6/2018: Zastupitelé schvalují podepsání smlouvy s firmu Kyznar.
K bodu 6:
Zastupitelé berou na vědomí rozpočtové opatření č.4/2018, příloha č.1, doplnění programu –
rozpočtové opatření č.5/2018, příloha č. 2

K bodu 7:
Zastupitelstvu obce byl předložen návrh na pojištění obce od firmy DAS pojištění. Zastupitelstvo
bude tuto možnost projednávat na dalším zastupitelstvu.

K bodu 8:
Byl řešen pronájem obecního bytu na základě žádosti nájemce (přesunuto ze zasedání zastupitelstva
konaného dne 23. 4. 2018), žádost o prodloužení nájmu na dobu neurčitou. Možnost propojení
nájmu bytu s hospodou při podmínce společného nájemce, řešeno s nájemci.
K bodu 9:
Dodatek AMT - zastupitelé odsouhlasili dodatek ke smlouvě, dodatek řeší množství vyvážených
nádob na separované sklo, ceny za vývoz zůstávají stejné.
Hlasování: 5 hlasů pro
Usnesení:4/7/2018: Zastupitelé schvalují podepsání dodatku s firmou AMT Příbram.
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K bodu 10: Různé
Řešen problém se sekáním trávy v Řetenicích, kolem Kohoutího kříže, Mílov památník. Sekání
kolem Kohoutího kříže si bere na starosti Petr Steinbach. Ostatní plochy seká zatím pan Šupolík.
Bude přesněji upřesněno na příštím zastupitelstvu, po domluvě se zájemci o sekání těchto ploch.
Podán návrh na sekání trávy u hasičské nádrže v Nicově.
Dále řešeno oplocení hřiště. Současný stav je nebezpečný pro děti, kteří si na hřišti hrají. Bude
řešeno s firmou, která hřiště realizovala.
7. 7. od 11h proběhne Svatoprokopská mše, svěcení křížku a studánky.
Řešen problém ohledně znečištěné a zapáchající vody v hasičské nádrži, bude řešeno s majitelem
ryb a místními hasiči.

Zapsala: Ing. Eva Šašková

Ověřily: Anna Josefíková

Starostka: Mgr. Jitka Čiefová

Lenka Josefíková
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