Zápis z jednání zastupitelstva obce Nicov ze dne 4. 10. 2021

K bodu 1: Starostka Mgr. Jitka Čiefová přivítala přítomné a konstatovala, že při počtu 6 členů
zastupitelstva je zastupitelstvo usnášení schopné.
Přítomní členové zastupitelstva - J. Čiefová, E. Šašková, V. Šašek, J. Josefík, A. Josefíková, P.
Steinbach.
Nepřítomna: D. Steinbachová
Hosté nebyli přítomni.
Za zapisovatele byla zvolena místostarostka Eva Šašková, za ověřovatele zápisu byli zvoleni
Petr Steinbach a Anna Josefíková.
Byl přečten a doplněn program jednání zastupitelstva.
Program byl schválen 6hlasy a zastupitelstvo se jím bude řídit.
Program:
1. Úvod
2. Činnost obce za měsíc září
3. Rozpočtové opatření č.8/2021
4. Zahájení výběrového řízení Kanalizace a ČOV Nicov
5. Žádost o fin. příspěvek – Prevent
6. Žádost o opravu komunikace v Řetenicích (doplnění)
7. Žádost o vyjádření a souhlasy se stavbou RD na p.č. 14/1 Studenec
(doplnění)
8. Různé

K bodu 1:
Zastupitelstvo bylo zahájeno v 17:00. Starostka předložila knihu jízd, došlou poštu, pokladní
knihu, výpis z účtu České spořitelny i účtu ČNB.

K bodu 2:
Činnost obce za září
Odvodnění okolo obecního úřadu je hotové, na realizaci se podílel Šumavský statek Nicov a
p. Stanislav Šupolík.
15. 10. 2021 je poslední termín na podání dotací na dětské hřiště, všechny podklady jsou
připravené a žádost bude podána.
Závěrečná schůzka Kompletní pozemkové úpravy Studenec proběhla 8. 9. 2021, nyní se bude
čekat do května 2022 na zaslání námitek a podání případných odvolání. Pokud se nikdo
neodvolá, dokument nabude právní moci.
V pátek 1. 10. byl přivezen kontejner na velkoobjemný a nebezpečný odpad. Občané
informováni letákem.

K bodu 3:
Rozpočtové opatření č. 8/2021
Zastupitelstvo projednalo rozpočtové opatření č.8/2021 (příloha č. 1). Starostka popsala
jednotlivé položky zastupitelům.
Usnesení 1/7/2021: Zastupitelstvo bere na vědomí rozpočtové opatření č.8/2021.
K bodu 4:
Zahájení výběrového řízení Kanalizace a ČOV Nicov
Všechny dokumenty pro výběrové řízení jsou kompletovány, včetně posunutí el. přípojky
z původně plánované trasy do trasy nové (vedení podél komunikace II/145 v lesním porostu).
P. Steinbach – bude mít obec finance na celou akci? Ceny vzrostly za stavební práce, obec
tuto akci neutáhne. Zadlužení dle částky odhadované ve výzvě k VŘ bude 24mil. Kč bez DPH.
J. Čiefová (starostka) – musí být vypsáno výběrové řízení, aby byla přesně zjištěna nejnižší
nabídka za provedení celé zakázky. Zastupitelé byli již před časem seznámeni s tím, že co
nepokryje dotace, bude obec muset financovat z úvěru. Řešeno s bankou, výše splátek by
byla nastavena tak, aby obec utáhla splácení (předběžné informace od České spořitelny, po
zjištění nabídkové ceny budou osloveny další banky). Již cca před 15lety se obec dostala do
podobné situace, měla připraven projekt včetně stavebního povolení na ČOV pro Nicov i
Řetenice i získány dotace, zastupitelé se před lety však rozhodli stopnout akci. Současný
projekt – projekt se stavebním povolením, přiznané dotace.
A. Josefíková – nesouhlasí se stavbou, je to zbytečné pro tak malou obec. Raději udělat
každému dČOV.
Starostka apeluje na zastupitelstvo, aby své rozhodnutí vybudovat obecní kanalizaci před
6lety podpořili a již vydané finance nepřišly nazmar. V budoucnu je předpoklad, že bude
muset být obecní kanalizace i pro malé obce a možná už nebudou vypisovány dotace.
Po debatě se zastupitelé shodli na vypsání VŘ a další postup budou řešit po zveřejnění
nejnižší nabídky. Rozhodnutí vypsat momentálně VŘ, zastupitelé pak budou vědět konkrétní
finance nabídku.
Hlasování o zahájení VŘ: 5 pro, Josefíková se zdržuje
Usnesení: 2/7/2021: Zastupitelstvo obce schvaluje 5-ti hlasy zahájení výběrového řízení na
akci ,,Kanalizace a ČOV Nicov“ dle Výzvy podání nabídek a zadávací dokumentace – příloha
zápisu zasedání zastupitelstva. Zakázka je zadána dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, v platném znění (dále jako „ZZVZ“).
K bodu 5:
Žádost o finanční příspěvek -Prevent – viz. příloha č.2 , příspěvek ve výši 995 Kč na podporu
prevence proti závislosti na omamných látkách, gamblerství, apod.
Hlasování: 5 pro, Josefík se zdržuje
Usnesení 3/7/2021: Zastupitelstvo obce Nicov odsouhlasilo žádost o finanční příspěvek ve
výši 995 Kč pro Prevent.

K bodu 6:
Žádost o opravu komunikace v Řetenicích
P. Strnadová podává žádost na opravu cesty k domu s č.p. 29 v Řetenicích. Díky těžbě a svozu
dříví těžkou technikou tento rok prý byla komunikace narušena. Jsou zde velké díry, vyjeté
krajnice a žadatelé se obávají, že stav komunikace se s příchodem zimy ještě zhorší. Těžbou

také došlo k zanesení odvodňovacích struh a kanálu. V případě dešťů voda stéká přímo
k domu. Žádají také o možnosti vybudování dalších odvodňovacích kanálů.
P. starostka uvádí, že cesta byla po těžbě uvedena do původního stavu. Problém nastal, že
dřevo uložené na skládkách zamezilo správnému fungování svodnic a tudíž voda tekla po
cestě až k nemovitosti p. Strandové. V současné době leží na skládce jen menší množství
dřeva, svodnice již plní svou funkci. Podél cesty je vybudován předešlými majiteli příkop,
který je zarostlý. Navrhuje se příkop pročistit a odvést vodu do potoka.
Varianta využití dotace na rekonstrukci celé komunikace z MMR, avšak starostka připomíná
v budoucnu plánovaný nový vodovod pro Řetenice a komunikace by se dělala následně.
Zastupitelé probírají možné varianty řešení. Debatuje se, zda v rámci dotací udělat nový
vodovod, vodojem a v případě, že ano, jak dlouhý úsek by se udělal, na kolik etap atd.
P. Steinbach + J. Josefík - vybudované svodnice plnily doposavad svoji funkci, zajištění jejich
pročištění.
Došlo se k závěru, že bude potřeba co nejdříve odvézt dříví ze skládky, pročistit stávající
svodnice, žádná svodnice by se nepřidávala a ručně pročistit příkop podél cesty, který je na
obecním pozemku. Současně by došlo k vyspravení děr na komunikacích v Řetenicích, Nicově
a na cestě vedoucí na Popelnou.
Hlasování: 6 pro
Usnesení 4/7/2021: Zastupitelstvo obce Nicov odsouhlasilo pročištění stávající svodnic (S.
Šupolík), žádná svodnice by se nepřidávala a ručně pročistit příkop podél cesty, který je na
obecním pozemku. Dříví na skládce bude co nejdříve odvezeno (zajistí obecní hajný J.
Jindřich). Současně by došlo k vyspravení děr na komunikacích v Řetenicích a na cestě vedoucí
na Popelnou - starostka poptá odbornou firmu na opravu děr na silnicích.
Nový vodovod v Řetenicích s využitím 80% dotace – zastupitelé se dohodli, že podklady na
podání dotace se připraví a začátkem listopadu bude obec vědět, za kolik peněz se vysoutěží
Kanalizace a ČOV. A na základě tohoto faktu budou zastupitelé dále řešit, jak rozsáhlá by byla
výměna vodovodu v Řetenicích.
Hlasování o přípravě podkladů na podání dotace: 6 pro
Usnesení 5/7/2021: Zastupitelstvo obce Nicov odsouhlasilo přípravu podkladů na výměnu
vodovodu v Řetenicích.

K bodu 7:
Žádost o vyjádření a souhlasy se stavbou RD na p.č. 14/1 Studenec
Majitel žádá o souhlas s vybudováním RD na dané parcele a s vybudováním sjezdu
k pozemku. P. Šašek navrhuje souhlas doplnit o podmínku, aby vybudováním sjezdu nezúžila
místní komunikaci a neznemožnila tak její zimní údržbu.
Hlasování: 6 pro
Usnesení 6/7/2021: Zastupitelstvo obce Nicov souhlasí se stavbou RD na p.č. 14/1 Studenec a
s vybudováním sjezdu z místní komunikace k pozemku. Nájezdem nesmí neznemožnit zimní
údržbu.
K bodu 8:
Různé
P. Korte žádá o umístění zrcadla při výjezdu na státní silnici nad hotelem Zlatý potok.
Hlasování: 6 pro

Usnesení 7/7/2021: Zastupitelstvo obce Nicov odsouhlasilo umístění zrcadla při výjezdu na
státní silnici nad hotelem Zlatý potok.
P. Šašek žádá o finanční spoluúčast obce na materiálu pro opravu obecního starého
vodojemu nad obecní ubytovnou. Navrhuje udělat nový odvod vody z vodojemu do rybníka.
Odhadovaná cena materiálu je 20 000Kč.
Hlasování: 6 pro
Usnesení 8/7/2021: Zastupitelstvo obce Nicov odsouhlasilo opravu nového odvodu vody ze
starého vodojemu, kterou provede p. V. Šašek. Opravu provede žadatel, náklady na materiál
uhradí obec do výše 20.000,-Kč.

Zapsal: Eva Šašková dne 13. 10. 2021

Ověřil: Anna Josefíková

Starostka: Mgr. Jitka Čiefová

Petr Steinbach

