Zápis z jednání zastupitelstva obce Nicov ze dne 5.11. 2018
K bodu 1: Starostka Mgr. J. Čiefová zahájila ZO a konstatovala, ţe při počtu 7členů zastupitelstva
je zastupitelstvo usnášení schopné.
Přítomni členové zastupitelstva – J. Čiefová, Vl. Šašek, E. Šašková, A. Josefíková, J. Josefík,
D. Steinbachová, P. Steinbach.
Za zapisovatele byl zvolen P. Steinbach, za ověřovatele zápisu byli zvoleni E. Šašková a A.
Josefíková. Starostka přečetla program jednání.
Program byl schválen 7hlasy a zastupitelstvo se jím bude řídit.
Program:
1. Úvod
2. Sloţení slibu zastupitelů
3. Volba starosty a místostarosty
4. Odměny zastupitelů
5. Návrhy na sloţení a volby komisí – finanční a kontrolní
6. Činnost obce za měsíc září, říjen
7. Rozpočtové opatření č. 8., 9. /2018
8. Dotace – podpora obcí v národních parcích
9. Organizační záleţitosti obce
10. Různé
K bodu 1: Starostka předloţila knihu jízd, došlou poštu, pokladní knihu, výpis z účtu České
spořitelny i účtu ČNB.
K bodu 2: Starostka přečetla slib zastupitelů a zastupitelé jej stvrdili slovně i svými podpisy.
K bodu 3: Volba starosty a místostarosty – starostka informuje o existenci jednacího řádu /z r.
2015/ a navrhuje jej příště doplnit, momentálně navrhuje doplnění o limit 3minut k vyjádření
názoru zastupitele k bodu jednání. Proti tomuto návrhu se ohradil P. Steinbach s tím, ţe nejsme
v Praze a ptá se starostky zda tedy budeme kaţdé vyjádření zastupitelů měřit. Starostka odpovídá –
„No, tak zbytečně ať se to neprotahuje“. E. Šašková – vítá, kdyţ se to nebude protahovat a je také
pro. Vl. Šašek je taky pro. A. Josefíková je proti a chce zachovat prostor pro diskusi. J. Josefík se
zdrţí hlasování, D. Steinbachová s návrhem starostky nesouhlasí.
Hlasování o návrhu starostky zahrnout do jednacího řádu časový limit pro vyjádření názoru na
3minuty: 3 pro návrh – J. Čiefová, Vl. Šašek, E. Šašková, 3 proti – A. Josefíková, D. Steinbachová,
P. Steinbach, 1 se zdrţel – J. Josefík.
Usnesení 1/6/18: Zastupitelstvo neschvaluje návrh starostky zahrnout do jednacího řádu zavedení
časového limitu 3minuty pro jednotlivé příspěvky, názory zastupitelů.
Volba starosty – starostka navrhuje nejdříve volit o uvolněný / neuvolněný starosta a dává návrh,
aby byl starosta neuvolněný. 7 pro
P. Steinbach se ptá na systém volby starosty, aby bylo uvedeno v zápise jakou formou hlasujeme o
návrzích na volbu starosty, zda tajně nebo přímou volbou. Návrh pro přímou volbu starosty a
místostarostů – 7 hlasů pro.
Návrhy – navrhuje se starostka J. Čiefová jako minulá starostka a s největším počtem hlasů ve
volbách. P. Steinbach se ptá na systém volby, zda se vyjmenují kandidáti a poté se ihned bude
hlasovat. Navrhuje, aby kandidát řekl zastupitelům svoje plány na další 4roky.
Starostka J. Čiefová – chce pokračovat, práce jí baví, za celou dobu zastupitelstvo udělalo daleko
víc práce, hodně projektů zbývá k dotaţení, hlavně čistička, abychom po 4 letech začali s výstavbou
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nebo byla hotová, vyřízené dotace. Chce opravovat cesty, moţnosti dotace a drobné projekty
kapličky, nádrţ v Řetenicích. Myslí si, ţe to nedělá špatně. Chce poděkovat minulému
zastupitelstvu, co je slíbeno, ţe se dodělá stále urguje.
Dotazy: P. Steinbach se ptá na rekonstrukci sálu. Starostka – bylo v plánu v minulém funkčním
období. Hledala moţnosti, ale je to velká investice, bez dotací nelze, pro nás nereálné, dotace
například víceúčelová centra, musí být k tomu zaměstnaný člověk. Momentálně je to skladiště, je to
v nájmu. Musí se vyřešit pronájem a potom se můţe něco dělat. Plán začít s pronájmem, ten nějak
vyřešit. Z jejího pohledu je to ale teď ostuda. Momentálně nepouţitelná místnost, ale konkrétní
řešení nevidí resp. začít s nájmem.
Vl. Šašek – starosta zde seděl dřív 8hodin, J. Čiefová stíhala za dva dny vše. Udělaly se cesty,
rybník, Jitka šla za tím, je mladá, projekty se dělají, dotace – dřív se to platilo, nikdo to nevyřizoval,
ušetřila peníze, věnuje tomu čas. Myslí si, ţe se zaběhla. Dotace dělá sama, nikdo jí nepomůţe.
Starostka oponuje – některé sama nedělá. Vl. Šašek – nepreferuje svoje ambice.
P. Steinbach – fakticky nejdůleţitější činnost vykonává starosta. Za sebe říká, ţe se ve funkci
místostarosty snaţil pomoci obci. Vl. Šašek – vţdycky, kdyţ byl na zastupitelstvu, tak Steinbach
přišel nepřipravený a vţdycky se vše kvůli němu odkládalo.
A. Josefíková – i kdyby se zrekonstruoval sál, tak sociální zařízení neodpovídá době.
Steinbachová – jaké cesty jsou v plánu? Starostka – cyklostezka Nicov – Řetenice – Plánský mlýn a
další. Kaplička Nicov – zaslouţí si opravu. Kostel a hřbitov chceme do majetku obce. Smlouva o
převodu kostela a hřbitova je u právníka.
Starostka informuje, ţe jsou vypsané dotace na opravu kostelů, hřbitova. Církev se o to nestará, o
dotace neţádá. A.Josefíková – chce poděkovat za kanály v Řetenicích, je to zásluha starostky.
Starostka – elektrika ve vodojemu, taky to stojí uţ dlouho, ale urguji to. Vyasfaltování nájezdu
v Řetenicích – urguji to, nakonec bude dělat Kvint.
D. Steinbachová – 4 roky je málo na to, aby se člověk dobře zapracoval, nicméně má výhrady
k jednání starostky – například stavba cesty ke Kohoutímu kříţi – nekomunikovala s trvale ţijícími
lidmi, byl navezen makadam a týden to leţelo bez činnosti firmy – zbytečně znepřístupnili cestu
trvale ţijícím, stačilo jen komunikovat s firmou a lidmi. Špatná komunikace starostky. Starostka –
oponuje, ţe to dělá ta firma. Steinbachová – dozvěděli se o asfaltování 2hodiny před akcí. Další
připomínka je k zadávání a převzetí práce – absolutně chybí kontrola, převzetí provedené práce.
Kdyţ někomu něco dáme udělat, měla by se práce hlavně dobře zadat a také ji dojít převzít a
zkontrolovat. Nepřevzatá práce od p. Šupolíka sekání – neshrabáno, urgováno místostarostou,
přesto to do dneška starostka nedotáhla. Steinbachová – mrzí ji i styl komunikace ohledně poničené
cesty u Schoepfrových a kácení stromů u Schoepfrových. U cesty to starostkou bylo podáno tak, ţe
si Steinbach stěţoval na sousedy, coţ tak není, poukázal na poničenou cestu. U kácení stromů, zde
rozhodovala celá komise – 5 lidí, ale vina za zamítnutí je na Steinbachovi. Starostka – popraskaná
cesta u Kopáčků, bude řešit VKB stavby – zalití asfaltu.
P. Steinbach – celý problém spočívá ve způsobu jakým starostka věci řeší. Je mu smutno z toho jak
se Šaškovi chovají. Na první schůzi zastupitelstva napadne Vl. Šašek Steinbacha, ţe chodil
nepřipravený, je mu z toho zle. Starostka měla úplně jiné názory na fungování obce před
jmenováním do funkce. Měřila bývalé starostce p. L. Podsklanové jestli přesně přijde do práce, šla
po ní, měla jiné názory na vedení lesa i obce. Kdyţ Šaškovi mluví o spolupráci, tak by měli začít
sami u sebe. Kritizuje postoj a následné jednání starostky ve věci porušení stavebního zákona
v otázce černé stavby p. Švece. Steinbach po zjištění, ţe byl porušen zákon byl nejdříve za
starostkou a ta mu řekla, ţe je to záleţitost pana Švece. On jí oponoval, ţe pokud je porušen zákon a
obec o tom ví, tak to není osobní záleţitost pana Švece.
Steinbachová – naprosto neprofesionální postup starostky v otázce černé stavby – v zápise se
objevil vzkaz úřednice z Vimperka, ţe si Steinbachovi mají dát do pořádku své stavby. Steinbachovi
mají vše v pořádku a úřednice se omluvila, nikoli starostka. Starostka – toto přijímám, to jsem
udělala chybu.
Dále diskuse o systému podání kandidátek apod.
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A. Josefíková – sekání v Řetenicích – není posekáno – starostka urguje, ví o tom. A. Josefíková –
nechaná tráva okolo studen, coţ je v případě kontroly velký problém. Starostka – „po Šupolíkovi to
kontroluji. Po telefonu říkal, ţe to odvezl a to nevím, já tam nechodím.“ Co má zaplaceno, je
zkontrolované.
Steinbachová – po odjezdu hostů z obecní ubytovny je dobré to zkontrolovat, převzít. Steinbach tam
byl před nástupem na soustředění, před nástupem uklízečky a byl tam nepořádek a bylo mu líto
v takovém stavu, ţe to necháme uklízet. Odpad – koše nevynáší, neluxují, ohledně stolu není si
jistá. Diskuse. Nebyla tam teď, protoţe tam byl místostarosta, jinak to vţdy kontroluje.
Steinbach – má velké výhrady k činnosti starostky a proto bude také kandidovat, své šance při
obsazení zastupitelstva ale nevidí dobře. On by viděl hlavní projekt ČOV, ale určitě by
zrekonstruoval budovu hospody – rep. sál, ale i prostory nad hospodou, nabízí se zamyšlení nad
vyuţitím těchto prostor. Zefektivnit agendu obce – vyuţít obecních prostor. Řetenice i Nicov trápí
nedořešené odvody děšťové vody a on by toto připravil uţ v souběhu s budováním ČOV. Vidí velký
prostor v získávání grantů a dotací – lépe by navázal na spolupráci s Němci v oblasti grantů.
Největší změnu by nabízel v tom, ţe by se aktivně staral o obec – odborné věci lépe zajistil přes
odborníky – les, kdykoli byl na ZO nikdo ze zastupitelů nerozumí zprávám pana Jindřich a je
názoru, ţe by šlo zefektivnit přínos. Přejímal by si práci. Byl by rád, kdyby obec táhla ze jeden
provaz a otevřeně se komunikovalo se všemi. Uvědomuje si pozici, kdy Šaškovi mají většinu a
jeho šance na zvolení nejsou, ale v minulosti byl ţádán o to, aby vzal pozici starosty, on věřil a
podpořil starostku J. Čiefovou, ale ta jej zklamala.
A.Josefíková – záleţelo na domluvě, Jitka Čiefová určitě dělala to nejlepší co mohla, určitě to myslí
vţdy dobře. Vy to vidíte někdy jinak, máte třeba pravdu, ale hrotit se to nemá. Měli jste se jinak
domluvit.
Hlasování o prvním návrhu starostkou obce Nicov J. Čiefová. 5 hlasů pro /Čiefová, Šašek, Šašková,
Josefík, Josefíková/, 2 hlasy proti /Steinbach, Steinbachová/.
Usnesení: 2/6/18: Zastupitelstvo obce schvaluje 5-ti hlasy do funkce starostky na další funkční
období Mgr. Jitku Čiefovou.
Volba místostarosty – starostka - osvědčilo se mít dva místostarosty, navrhuje dva místostarosty a
jednoho J. Josefíka a druhého E. Šaškovou. J. Josefík pomůţe technicky a E. Šašková ostatní.
Steinbachová – ptá se zda byli s působením P. Steinbacha jako místostarosty nespokojení a v čem,
starostka – nelíbí se jí, ţe nezajde kaţdý týden, nebyl za ní od posledního zastupitelstva. Steinbach
– ptá se E. Šaškové a J. Josefíka zda jsou také nespokojeni – Eva – já nevím vaši komunikaci jak
spolupracujete, chci pomoci sestře. J. Josefík – jsem nespokojený. Starostka – neudělal si podpisový
vzor u ČNB a neudělal si kurz na vidimaci. Druhý místostarosta vznikl z důvodu, ţe Steinbach
nebyl často přítomen.
Steinbach – vystupoval aktivně, měl přínos, měl nápady, měl i konkrétní přínos – ţlaby na
odvodnění, traktůrek, kaplička v Řetenicích, projekt na sklad, sekání hřbitova, psal zápisy. Za sebe
vzhledem ke svému zaměstnání je přesvědčený, ţe vystupoval aktivně a měl přínos. Diví se, ţe
takto vystupuje i Eva Šašková. Podává návrh na jednoho místostarostu P. Steinbach respektive D.
Steinbachová při zachování dvou místostarostů.
Steinbachová – stačí jeden místostarosta, dva nejsou v Nicově potřeba.
Návrh pro 1 místostarostu:
Hlasování: 5 hlasy proti / Čiefová, Šašková, Šašek, Josefík, Josefíková/ 1 proti /Steinbachová/, 1
zdrţel /Steinbach/
Usnesení: 3/6/18: Zastupitelstvo zamítlo návrh na jednoho místostarostu a následně schválilo, že na
další volební období budou obec zastupovat dva místostarostové.
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Hlasování o návrhu J. Čiefové - J. Josefík místostarostou obce Nicov.
5 hlasů pro / Čiefová, Šašek, Šašková, Josefík, Josefíková/, 1 proti /Steinbachová/, 1 zdrţel
/Steinbach/
Usnesení 4/6/18: Zastupitelstvo schvaluje 5-ti hlasy do funkce místostarosty na další období J.
Josefíka.
Hlasování o návrhu E. Šašková místostarostou obce Nicov.
5 hlasů pro / Čiefová, Šašková, Šašek, Josefík, Josefíková/, 2 proti /Steinbach, Steinbachová/
Usnesení 5/6/18: Zastupitelstvo schvaluje 5-ti hlasy do funkce místostarosty na další období E.
Šaškovou..
Oba místostarostové mají stejné pravomoce.
K bodu 4: Odměny zastupitelů – starostka informuje, ţe existuje tabulka nařízení vlády 318/2017,
na Nicově se vţdy odsouhlasily odměny v maximální výši. Na Nicově je to cca 1200,-Kč/měsíc, ale
je na zastupitelstvu jak budou hlasovat. Starostka J. Čiefová navrhuje odměny v maximální výši dle
tabulky.
Hlasování: 5 pro / Čiefová, Šašek, Šašková, Josefík, Josefíková/, 2 proti /Steinbach, Steinbachová/
Usnesení 6/6/18: Zastupitelstvo odsouhlasilo odměny zastupitelů, starostky a místostarostů
v maximální možné výši dle tabulky 318/2017.
K bodu 5: Volba komise finanční – musí mít 3 členy, není podmínkou, aby byl zastupitel. L.
Josefíková a L. Čiefová se nabízejí. Členy nemůţou být místostarostové a starosta. Schází se 1 x do
roka. A. Josefíková – souhlasí s předsednictvím. Návrh L. Josefíkové.
Návrh: předseda A. Josefíková, členové A. Muţíková a L. Josefíková.
Hlasování: 6 hlasů pro /Čiefová, Šašek, Šašková, Josefík, Josefíková, Steinbachová/, 1 zdrţel
/Steinbach/
Volba komise kontrolní – Vl. Šašek – ptá se zda jsou za to peníze a navrhuje sebe. Návrhy na další
členy – P. Čief, P. Steinbach.
Návrh: předseda Vl. Šašek, členové P. Čief, P. Steinbach
K bodu 6: toulavá zvířata – označené, zaregistrované a starají se o ně 3 chovatelé. Byla zda
kontrola z inspekce ČIZP – ubytovna – nebyl havarijní plán a nebyla zkouška těsnosti ţumpy – ta se
podařila dodat, havarijní plán ne – pokuta 5.tis Kč. Uţ je vypracovaný a čeká se na schválení – LČR
a Povodí Vltavy. Byl dělán projekt na dětské hřiště a byla podána ţádost o dotaci na ČEZ. Byl
zhotoven projekt na cyklostezk. Běţí řízení na změnu ÚP č. 1, momentálně na kraji a běţí ÚŘ na
čističku. Bývalí nájemci na Rose /Zlatý potok/ nezaplatili dluh – cca 16. tis. Kč, podána ţaloba u
soudu. Starostka předkládá výpisy z účtů, pokladní knihu a knihu pošty, píše se také do sešitu.
K bodu 7: RO 8/2018 – příjmy za les a za odpad, výdaje 5.000Kč narození dítěte, sekání
RO 9/2018 - příjmy – volby, Výdaje – vzorky vody, kaplička, vysavač, právník, pohoštění odchyt
zvěře.
Usnesení 7/6/18: zastupitelstvo bylo starostkou seznámeno o RO a schvaluje RO č. 8/2018 a č.
9/2018.
K bodu 8: dotace obcí v národních parcích – starostka - info zasláno maily na zastupitele,
konkrétně je jiţ vše vypsáno, podání dotací od 3.12. aţ do konce 2019, ale kdo podá dříve má šanci
na úspěch. Momentálně máme připraven projekt na cyklostezku. Celková alokace je 100mil. Kč. Je
systém kdo, dřív podá dotaci, ten ji dostane. Park navrhuje, abychom zachovali část původní
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štětované cesty. Projekt je na asfalt, ale je moţné změnit v projektu. Od Řetenic aţ do Plánského
mlýna /k p. Duškovi/. Dotace je 85%. Odhaduje se celkový náklad pro obec 1.mil Kč. Přes jiné
projekty momentálně nelze. P. Staněk má problém s přípojkou vody. Ţádá o novou přípojku, obec
nemá povinnost. Mohla by být v nové komunikaci a je to tak i zahrnuto i v projektu. A. Josefíková
– vůbec nevíme kudy potrubí vede. K. Hory nesouhlasí se zasahováním do ochranného pásma.
Dlouhá diskuze kudy vede vodovod. Závěr – ohledně přípojky p. Staňka odkládá se, bude řešeno po
zjištění potřebných skutečností a kontaktování p. Staňka a p. Jandy.
Návrh podat ţádost o dotaci na cyklostezku přes dotační projekt obcí v národních parcích.
Hlasování: 7 hlasy pro
Usnesení: 8/6/18: zastupitelstvo schvaluje návrh podání žádosti o dotaci na cyklostezku Řetenice –
Plánský mlýn dle zpracované projektové dokumentace v projektu Podpora obcí v národních parcích
a pověřuje tímto starostku.
Návrh se sejít ohledně připojení p. Staňka po zjištění potřebných informací
Hlasování: 5 pro /Čiefová, Šašková, Šašek, Josefík, Steinbachová/, 2 zdrţeli /Josefíková, Steinbach/
K bodu 9: Starostka – je poţadavek z MÚ ve Vimperku jmenovat odpovědnou osobu za obec
Nicov pro zastupování obce se Stavebním úřadem ve Vimperku, odborem územního plánování.
Minulé období zajišťovala starostka, která se také navrhuje na nadcházející období.
Hlasování o návrhu: 7 hlasy pro
Usnesení 9/6/18:
Povolení kácení stromů mimo les – je ve správě obce. Minulé období byla ustanovena komise.
Starostka chce, aby rozhodoval odborník coţ je dle ní p. Jindřich a navrhuje, aby rozhodoval on za
účasti starostky. Proti návrhu vystoupil P. Steinbach z toho důvodu, ţe v minulém období měla tuto
pravomoc starostka, ale jak víme, vydala povolení kácení z důvodu ohroţení ţivota u Morxtů, kde
nevede ţádná stezka, chtěl stavět pan Švec. Tzn. pravomoc nechat starostce se neosvědčila a názory
komise byly dobré a navrhuje zachování komise z řad zastupitelů a p. Jindřicha. Vl. Šašek – nechce,
aby někam povinně musel jet. Minule jste nařídili všem být v komisi. Steinbach oponuje tak, ţe
byla stanovena komise a všichni měli moţnost říct, ţe v ní nechtějí být.
Návrh sloţení komise – J. Čiefová, E. Šašková, J. Jindřich, D. Steinbachová, P. Steinbach
Hlasování: 7 hlasy pro
Usnesení 10/6/18: Zastupitelstvo obce stanovuje komisy pro posuzování kácení stromů mimo les ve
složení starostka, lesní hospodář – J. Jindřich, E. Šašková, D. Steinbachová a P. Steinbach.
K bodu 10: Sv. Martinská mše 10.11. v 11:00. Nájemci hotelu na Losenici, chtějí kontejner na
směsný odpad vedle fary, pouze přes zimu – do května. Platit si budou sami a budou mít zamčeno.
Separovaný odpad navrhují, ţe budou třídit v obci. Obec toto doplácí, tak je návrh 1.000,-Kč za toto
uhradit.
Hlasování: 7 hlasy pro
Usnesení 10/6/18: Zastupitelstvo schvaluje možnost umístění soukromého kontejneru vedle fary na
směsný odpad přes zimní období /do května/ pro hotel na Losenici a možnost třídit separovaný
odpad do obecních kontejnerů zpoplatněno částkou 1.000,-Kč.
Steinbachová – umístění kontejneru jinam neţ k faře, kaţdý kontejner jinde /směsný, papír, plast/.
Diskuze bez závěru.
Steinbachovi - návrh na uctění památky 100 let vzniku Československa. Steinbachovi navrhli
vysazení lip srdčitých u boţích muk poblíţ Bezecných. Steinbach to komentuje – navrhovali to před
termínem výročí s tím, ţe posekali pozemek, předjednali dodání stromu s firmou s kterou
spolupracuje Vimperk, zjistili cenu a podmínky a navrhli toto zastupitelům. Vl. Šašek –
neodpověděl na mailovou komunikaci, ale myslel si na vysazení lip mezi hasičárnou a pomníkem.
Ptal se na cenu 1.000,-Kč. A. Josefíková – bylo by to dobré. Vl. Šašek – sázeli všude v okolních
obcích. Starostka – máme 3 krásné staré lípy, je pro to je odborně ošetřit neţ sázet další.
Návrhy zasadit lípu mezi hasičárnu a památník. Hlasování: 2 pro, 4proti, 1 zdrţel
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Oprava památníku na jaře. Hlasování: 6 pro, 1 zdrţel
Zasadit lípu u Maindla. Hlasování: 2 pro /Steinbachová, Steinbach/, 4 proti /Šašková, Šašek,
Čiefová, Josefíková/ a 1 se zdrţel /Josefík/
Návrh odborně ošetřit lípy. Hlasování: 6 pro, 1 se zdrţel /Steinbach/
Steinbachová se ptá jak je to ohledně kácení stromů u Schoepfrů. Starostka – podali novou ţádost,
odvolali se, oni udělali špatnou ţádost a celé to zastavilo, musejí podat novou ţádost, starostka
čekala na novou komisy, chtějí být u toho a starostka se ozve s termínem. Vl. Šašek – blíţí se zima a
ptá se zda obec bude chtít protahovat sníh. Vytaţená svodnice na cestě na Popelnou je potřeba
opravit. Plán zimní údrţby – 500Kč/hod Šumavský statek Nicov.
Hlasování o návrhu zimní údrţba komunikací – Šumavský statek Nicov za cenu 500Kč/hod. 5hlasů
pro / Čiefová, Šašková, Josefík, Josefíková, Steinbachová/ , 2 se zdrţeli / Šašek, Steinbach/.
A. Josefíková – hasičská nádrţ v Řetenicích, ptá se na to jak to vypadá. Je projekt i rozpočet a uţ se
to mělo vloni podávat. Muselo se přepsat v katastru jako vodní plocha a tím se celé pozastavilo.

Zapsal: P. Steinbach

Ověřili:

E. Šašková

A. Josefíková

Starostka:

J.Čiefová
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