Zápis z jednání zastupitelstva obce Nicov ze dne 27.12.2018

K bodu 1: Starostka Mgr. Jitka Čiefová zahájila ZO, přivítala přítomné a konstatovala, že při
počtu 6 členů zastupitelstva je zastupitelstvo usnášení schopné.
Přítomní členové zastupitelstva - J. Čiefová, P. Steinbach, D. Steinbachová, E. Šašková, V.
Šašek, A. Josefková (dorazila po přečtení a schválení programu) a J. Josefk. Zasedání za
účasti 7 zastupitelů.
Hosté: Paní účetní obce Nicov p. E. Škopková a manželé Míchalovi, I. Šašková. Za
zapisovatele byla zvolena místostarostka Eva Šašková, za ověřovatele zápisu byli zvoleni V.
Šašek a J. Josefk.
P. Steinbach se odchází ze zasedání po projednání bodu č. 7 a č.5.
Byl přečten program jednání zastupitelstva a doplněn o návrh Evy Šaškové ohledně výše
odměn zastupitelů.
Program byl schválen 6hlasy a zastupitelstvo se jím bude řídit.
Program:

1. Úvod
2. Organizační záležitosti obce
3. Činnost obce za měsíc listopad, prosinec
4. Rozpočtové opatření č. 10/11/2018
5. Rozpočet na rok 2019
6. Výběrové řízení - garáž/sklad
7. Žádost o prodej pozemku ve vlastnictví obce Nicov
8. Dodatky ke smlouvám - sběr odpadu
9. Kácení stromů mimo les
10. Dotace - radar měření
11. MAS Šumavsko - fnanční podpora
12. PREVENT 99, z.ú - žádost o dotaci
13. Různé - doplnění a hasičská nádrž

Jednotlivé body programu budou v posloupnosti tak, jak byly s ohledem na hosty probírány
na zastupitelstvu.
K bodu 7: Projednání žádosti manželů Míchalových o prodeji obecního pozemku v k.ú.
Studenec u Stach. Jedná se o zbořeniště st. č. 9 o výměře 322m2 ve vlastnictví obce. Toto
zbořeniště je obklopeno pozemkem manželů a žádají obec o koupi tohoto pozemku. V ÚP
obce Nicov je dotčený pozemek zahrnut do plochy přírodní (luk, pastvin a drnového fondu).
Zastupitelstvo vede diskuzi o zbořenině a případné prodejní ceně. P. Šašek upozorňuje, že se
jedná o historický majetek obce. Dnes není stavebním pozemkem, ale pozemková úprava
umožňuje tuto změnu, když se na pozemku nachází zbořeniště.
Hlasování o prodeji pozemku do soukromého vlastnictví: 5 hlasů proti (Čiefová, Josefk,
Šašek, Šašková, Josefková), 2 hlasy pro (Steinbach, Steinbachová).
Usnesení 1/7/2018: Zastupitelstvo je prot prodeji pozemku Studenec st. č. 9 do soukromého
vlastnictví. Dále se nebude řešit ani cenová nabídka.

K bodu 5: Rozpočet projednáván za účasti paní účetní E. Škopkové, která vysvětlila některé
položky a zodpověděla na otázky, které měli zastupitelé ohledně jednotlivých rozpočtových
položek. Zastupitelé obdrželi tento materiál předem k prostudování a byl zveřejněn na
úřední desce obce od 26.11.2018. Starostka seznámila zastupitele s hlavními plánovanými
akcemi: cyklostezka, požární nádrž, garáž/sklad.
Byl projednáván návrh P. Steinbacha na možnost zařazení ročního příspěvku na mimoškolní
činnost dět - členské příspěvky, kurzy, příspěvek na pořízení materiálu atd. Konstatuje, že na
některých obcích /zejména těch, kde se neprovozuje žádná zájmová činnost v místě bydliště/
se snaží obec podporovat děti, které dělají něco nad rámec běžných školních povinnost.
Navrhuje zahrnout a projednat na zastupitelstvu příspěvek na tuto činnost v maximální výši
do 5.000,-Kč pro trvale žijící dítě, oproti dokladu o zaplacení a na konkrétní jméno dítěte.
Zastupitelstvo řeší věkovou hranici dět, které by splňovaly nárok na příspěvek.
Hlasování: 5 hlasů proti (Čiefová, Šašková, Šašek, Josefková, Josefk), 2 hlasy pro (Steinbach,
Steinbachová)
Usnesení 2/7/2018: Zastupitelstvo neodsouhlasilo návrh p. Steinbacha na roční příspěvek na
mimoškolní činnost dět ve výši do 5000Kč.
V. Šašek navrhuje příspěvek dát každému školou povinnému dítěti (předškolák až do
ukončení povinné školní docházky). Výše příspěvku 1000 Kč na rok pro každé dítě.
Hlasování: 4 hlasy pro (Šašková, Šašek, Josefk), 2 hlasy proti (Steinbach, Steinbachová).
Čiefová, Josefková se zdržuje hlasování.
Usnesení 3/7/2018: Zastupitelstvo neodsouhlasilo návrh p. Šašek na roční příspěvek na
každé školou povinné dítě ve výši 1000 Kč na rok.
Paní E. Škopková upozornila zastupitele, že před schválením rozpočtu bude potřeba
odsouhlasit rozpočtový výhled. Rozpočet je navržen jako vyrovnaný – příjmy 5 942 400,- ,
výdaje 5 942 400,Hlasování o rozpočtovém výhledu: 6 hlasů pro (Čiefová, Josefk, Josefková, Šašek, Šašková,
Steinbachová) 1 proti (p. Steinbach) Hlasování o rozpočtu na rok 2019: 6 hlasů pro (Čiefová,
Josefk, Josefková, Šašek, Šašková, Steinbachová) 1 proti (p. Steinbach)
Usnesení 4/7/2018: Zastupitelstvo se seznámilo s rozpočtem na rok 2019. Rozpočtový výhled
a rozpočet byl schválen členy zastupitelstva.
K bodu 1: Byly podány připomínky k zápisu ze zasedání ze dne 5. 11. 2018. Bylo rozhodnuto,
že připomínky se budou řešit na příštm zastupitelstvu, z důvodu nepřítomnosti zapisovatele
ze dne 5. 11. 2018.
K bodu 2: Starostka předložila knihu jízd, došlou poštu, pokladní knihu, výpis z účtu České
spořitelny i účtu ČNB.
Je volena inventární komise. Členy inventární komise jsou zvoleni Vladimír Šašek, Josef
Josefk, Anna Josefková.
Hlasování: 6 hlasů pro
Usnesení 5/7/2018: Zastupitelé zvolili členy inventární komise Vladimír Šašek, Josef Josefk,
Anna Josefková.
Starostka informuje zastupitele o zasedání fnanční komise, která se konala dne 20. 12. 2018
a předkládá zápis zastupitelstvu. Kontrolní výbor bude zasedat v lednu. Stanovením termínu
je pověřen předseda V. Šašek.

Dále zastupitelstvo obce Nicov pověřuje jednáním na Radě NPŠ starostku J. Čiefovou.
Hlasování: 6 hlasů pro
Usnesení 6/7/2018: Zastupitelé pověřili J. Čiefovou jednáním na Radě NPŠ.
Byl projednán návrh E. Šaškové na snížení odměn zastupitelů. Došlo ke zvýšení odměn a E.
Šašková navrhuje snížení odměn zastupitelů a to odečtením staré odměny od nové a tento
fnanční rozdíl u každého zastupitele vydělit dvěma a tato částka se vrát do pokladny.
Ušetřené peníze se využijí tam, kde bude potřeba.
Hlasování: 5 hlasů pro snížení, 1 hlas proti D. Steinbachová
Usnesení 7/7/2018: Zastupitelé odsouhlasili snížení odměn dle návrhu.
Řeší se, zda stále obec bude pokračovat v gratulacích občanů při narození a při výročí
životního jubilea.
Hlasování: 6 hlasů pro
Usnesení 8/7/2018: Zastupitelé odsouhlasili pokračování gratulací občanů při narození a při
výročí jubilea.
K bodu 3: Dne 30.11. proběhla rada NPŠ. Hlavním bodem bylo řešení přípravy zonace NP
Šumava, 4 zóny - zóna přírodní, přírodně blízká, soustředěné péče a kulturní krajiny, dále
principy vymezování zonace. Jedním z podkladových materiálů postupu projednávání návrhu
zonace je metodický pokyn MŽP. Po novém roce bude zahájeno předjednání návrhu zonace
a to v detailech pro jednotlivé obce.
Probíhala dezinfekce vody v Nicově i v Řetenicích – Nicov vyšel v pořádku, Řetenice musel
proběhnout opakovaný odběr, který poté také vyšel v pořádku.
Dne 4.12. proběhlo místní šetření ohledně skály nad domem v Řetenicích, za účasti majitele
objektu pana Myslíka, Lesů ČR, SÚS Jihočeského kraje, obce Nicov, pana Staňka a geologa.
Byla vytvořena zpráva klasifkace řícení skalního masivu. Čeká se na vyjádření SÚS, Lesů ČR.
Dne 6.12. proběhl soud v Prachaticích v záležitosti dlužné částky p. Lázňovského za vodu,
obžalovaný se nedostavil k soudu. Obec soudní spor vyhrála.
Podána žádost o dotaci pro úsek cyklostezky – Řetenice –Plánský mlýn. Na minulém
zastupitelstvu dne 5. 11. 2018 řešeno zahrnut vodovodní přípojky pozemku p.č. st45/1 do
žádosti o dotaci. Na jednání zastupitelů dne 21.11. bylo rozhodnuto o nezařazení vodovodní
přípojky do projektu. Příloha č. 1
K bodu 4: Zastupitelstvo projednalo rozpočtové opatření č. 10/2018 (příloha č. 2) a 11/2018
(příloha č.3) . Starostka popsala jednotlivé položky zastupitelům.
Usnesení 9/7/2018: Zastupitelstvo bere na vědomí rozpočtové opatření č. 10,11/2018.
K bodu 6: Zastupitelstvo řeší výběrové řízení na Garáž/sklad. Zastupitelstvo odsouhlasuje
vypsání výběrového řízení na zakázku malého rozsahu. zároveň odsouhlasuje podepsání
smlouvy s výhercem veřejné zakázky.
Hlasování: 6 hlasů pro
P. Steinbachová upozorňuje na nesrovnalosti ve výběrovém řízení a smlouvě o dílo
(rekonstrukce stávajícího objektu místo nového objektu). Nesrovnalosti a chyby budou
odstraněny p. Čiefovou. Zároveň bude předložena na dalším zasedání zastupitelstva nová
smlouva o dílo.
Usnesení 10/7/2018: Zastupitelstvo souhlasí s vypsáním výběrového řízení na zakázku
malého rozsahu.

K bodu 8: Zastupitelstvo je informováno o dodatcích ke smlouvám na sběr odpadu. Navýšení
ceny za svoz odpadu - Rumpold o 330Kč ( 300 Kč za svoz a 30 Kč za tunu), AMT Příbram - 1
kontejner za 330Kč, dříve 280 Kč).
Hlasování o podepsání dodatků: 6 hlasů pro
Usnesení 11/7/2018: Zastupitelstvo souhlasí s podepsání dodatků na svoz odpadu pro příšt
rok.
K bodu 9: Zastupitelstvo řeší žádost p. Schöpfer - Jordan o pokácení stromů na obecním
pozemku. Dne 6. 12. 2018 proběhlo místní šetření k povolení kácení stromů rostoucích mimo
les. Místního šetření se účastní komise zvolená dne 5.11. 2018. Na jednání byly podány
námitky ze strany p. Steinbacha a p. Steinbachové ohledně chybně podaných žádost a
zahajénému správnímu řízení, žádají nápravu. Jejich námitky na zastupitelstvu byly
vyvráceny, námitka v případě zahájení správního řízení (zda o povolení kácení obecních
stromů rozhoduje nejprve zastupitelstvo nebo pravomoc přechází na zvolenou komisi)
nebyla ani jednou ze stran řádně vysvětlena, starostka zařídí legislativní vyjádření v písemné
podobě od nadřízených orgánů. Aby nedošlo k průtahům v žádosti, zastupitelstvo hlasuje o
projednání žádost N 330/18, N 333/18 a předání pravomoci komisi na povolení kácení
stromů v této žádosti.
Hlasování: 6 hlasů pro
Usnesení 12/7/2018: Zastupitelstvo souhlasí s projednáním žádost N 330/18, N 333/18 a
předání pravomoci komisi na povolení kácení stromů v této žádost.
P. Steinbachová navrhuje pozvat Agenturu na ochranu stromů, aby udělali zdravotní
posudek řešených stromů.
Hlasování: 1 hlas pro (Steinbachová), 4 proti (Josefková, Šašek, Šašková, Čiefová), Josefk se
zdržuje. Usnesení 13/7/2018: Zastupitelstvo zamítlo návrh p. Steinbachové ohledně
Agentury na ochranu stromů.
Od advokáta manželů Schöpfer-Jordan přišla žádost o vyloučení dvou členů komise z důvodu
střetu zájmů a řešení sousedských vztahů. Jedná se o sporný případ, je navrhnuto že pro
tento případ bude komise složená ze všech sedmi členů zastupitelstva, včetně pana
Jindřicha. Hlasování: 1 hlas proti (Steinbachová), 5 hlasů pro
Usnesení 14/7/2018: Zastupitelstvo odsouhlasilo pro tento případ rozšířit komisy o všechny
členy zastupitelstva.
K bodu 10: Zastupitelstvo se seznamuje s možnost umístění v obci radar na měření rychlosti
a využit dotace na něj. Hlasuje se o podání žádosti na dotaci na radar.
Hlasování: 2 hlasy pro (Šašková, Josefk), 4 hlasy se zdrželi se hlasování (Čiefová, Josefková,
Steinbachová, Šašek)
Usnesení 15/7/2018: Zastupitelstvo neodsouhlasilo žádost na dotaci na radar.
K bodu 11: Místní akční skupina (MAS) Šumavsko, spolek který působí v regionu od roku
2004 a je významným článkem v rámci rozvoje území, žádá obec o fnanční dar ve výši 340Kč
na svou činnost.
Hlasování: 5 hlasů pro, 1 hlas proti (Josefk)
Usnesení 16/7/2018: Zastupitelstvo odsouhlasilo věnovat MAS Šumavsko fnanční dar ve výši
340Kč.
K bodu 12: PREVENT 99 (organizace , která se věnuje problematice závislost, alkoholismu,
drogám a pomáhá s léčením nemocných a prevenci) žádá obec o fnanční dar ve výši 646 Kč
na svou činnost.
Hlasování: 5 hlasů pro, 1 hlas proti (Josefk)

Usnesení 17/7/2018: Zastupitelstvo odsouhlasilo věnovat PREVENT 99 fnanční dar ve výši
646 Kč.
K bodu 13: Řešena žádost na dotaci na hasičskou nádrž v Řetenicích. Jedná se o dotaci
z Jihočeského kraje do výše 300 000 Kč na obec (60% fnančních nákladů se vrát dotací zpět).
Hlasování pro podání žádosti: 6 hlasů pro
Usnesení 18/7/2018: Zastupitelstvo odsouhlasilo podání žádost na dotaci na hasičskou
nádrž v Řetenicích.
8.1. 2019 bude probíhat veřejné projednání změny ÚP č. 1 (pozvánka zveřejněna).

Zapsal: Eva Šašková
Ověřil: Vladimír Šašek

Starostka: Mgr. Jitka Čiefová

Josef Josefk

