
 
 

SLOVO STAROSTY 
Milí přátelé,  

opouští nás léto a před námi se otevírá zbarvený podzim, se kterým přichází do vašich schránek další                
vydání obecního zpravodaje.  

V tomto čísle vám přiblížíme projekty, které chystáme. Doufám, že se vám naše nápady budou líbit a                
zamlouvat. Pokud budete mít věcné připomínky, či rady, nebojte se a obraťte se na mne. 

Rád bych vás také pozval na Den mikroregionu Zábřežsko, který se bude u nás v obci konat 17. října.                  
V tento den pro vás bude např. zpřístupněna vypouštěcí věž na hrázi s komentovanou prohlídkou, či elektrárna               
na přehradě. Na hřišti bude prezentace obcí našeho regionu a bohatý doprovodný program. V obci budou                
otevřeny kapličky a hasičárny- vše s vlastním programem. Po obci se budete moct pohybovat minibusem, či               
koňským spřežením. Budete se moci proletět horkovzdušným balónem. V odpoledních hodinách vystoupí           
kapela Vlny a jako hřeb večera odehraje na hřišti koncert dechový orchestr Zábřeh.  

Na závěr bych vás chtěl poprosit, zda by se mezi vámi nenašli dobrovolníci, kteří by nám šli týden před                   
Dnem mikroregionu, tedy 10. října, pomoci s přípravou. Občerstvení zajistím. Pokud kdokoliv z vás bude mít              
čas, prosím ozvěte se mi. 

S pozdravem 

Ing. Petr Šimek, starosta obce 

OÚ DÁVÁ NA VĚDOMÍ 
vše uvedeno a aktualizováno také na webu obce: nemile.cz 

Úhrada stočného 
Stočné – dle výše dodané vody – úhrada bude probíhat na           

základě odečtů vody, které provede firma ŠPVS během září a října.           
Splatnost do 30.11.2020. Zaplatit bude možné zhruba 20 dní po          
odečtu v pondělí a ve středu na pokladně OÚ, nebo převodem na účet          
obce číslo 4318183319/0800 u ČS. Při platbě převodem musí být          
uveden správný variabilní symbol. VS je shodný s číslem odběrného         
místa, které je uvedeno v příloze (poslední strana) smlouvy o         
odvádění odpadních vod a je v levém horním rohu.  

Stočné – dle směrných čísel (paušálem) – splatnost je do 31.10.2020. Částka 1656,- Kč na osobu                
s trvalým pobytem v obci (i pokud se v obci nezdržuje – studium, práce jinde v ČR…..). Platbu je možné                
provést v pondělí a ve středu na pokladně OÚ, nebo převodem na účet obce číslo 4318183319/0800 u ČS. Při                
platbě převodem musí být uveden správný variabilní symbol. VS je shodný s číslem odběrného místa, které je                
uvedeno v příloze (poslední strana) smlouvy o odvádění odpadních vod a je v levém horním rohu.  
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Úhrada vodného (Lupěné) 
Splatnost tohoto poplatku je 30.11.2020. Platba bude       

na základě odečtů vody, které provede firma ŠPVS během         
září a října. Zaplatit bude možné zhruba 20 dní po odečtu v            
pondělí a ve středu na pokladně OÚ, nebo převodem na účet        
obce číslo 4318183319 / 0800 u ČS. Při platbě převodem          
musí být uveden správný variabilní symbol.  

Důležité upozornění! 

Variabilní symbol je důležitý!!!! Podle něj se při platbě         
rozpozná, zda jde o platbu za vodné, stočné, Nemili, Lupěné a           
který dům. Bez správného VS nebude platbu možné řádně         
identifikovat a může se stát, že bude připsána jinému         
poplatníkovi, případně bude vrácena zpět na účet ze kterého přišla. Tím bude poplatník mít nezaplaceno a stává                 
se neplatičem! 

Vzhledem k situaci s vývojem nemoci covid-19 nenechávejte prosím platby až na poslední chvíli. Mohlo by se               
stát, že OÚ bude uzavřen a nebude možné platbu v hotovosti provést. 

Děkujeme za pochopení. 

 
Kontejnery na bioodpad 

Vzhledem k tomu, že jsme v kontejneru na větve našli starou dlažbu a začali sem svážet bioodpad i                
mimonemilští občané, rozhodli jsme se areál zaplotit a pro veřejnost jej budeme otvírat pouze ve stanovených                
hodinách nebo v přítomnosti obsluhy ČOV. Kdy bude objekt otevřen, vás budeme informovat přes SMS a               
úřední desku. 

 

Svoz velkoobjemového, elektro a drobného odpadu 

Vážení občané, jako každý podzim pro Vás budou nachystány velkoobjemové kontejnery opět u ČOV.              
Objemový, elektro a nebezpečný odpad budete moci vozit: 

od pondělí 21.9. 2020 od 9:00 hod. 
do úterý 22.9.2020 do 12:00 hod. 

Objemný odpad: starý nábytek (rozebraný), podlahy, trámy, prkna, dveře, matrace,          
sedačky, linolea, koberce, hračky, sportovní potřeby, umyvadla, záchodové mísy,         
pryže, hadice. 
Elektroodpad: spotřebiče, elektrické hračky, zářivky, hodinky, váhy, 
elektronika atd. 
Drobný nebezpečný odpad: baterie a akumulátory, tuky, barvy do tiskáren, laky atd. 
 
NESMÍ SE ODKLÁDAT: roští, větve, tráva, listí, stavební odpad, železo, sklo, plasty (tříděný odpad),              
pneumatiky, azbesty, uhynulá zvířata apod.!!! 
 

NEODKLÁDEJTE ODPAD PŘEDEM ! 
KONTEJNERY SLOUŽÍ K OBČANSKÉ POTŘEBĚ, NIKOLIV PODNIKOVÉ A FIREMNÍ ! 
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Změna ceny poplatku za komunální odpad 

Vzhledem k narůstajícím nákladům na svoz a likvidaci komunálních odpadů jsme se rozhodli, že od              
roku 2021 zvýšíme poplatek z 350 Kč za osobu na 400 Kč za osobu. Jen pro informaci, za rok 2019 obec za                     
svoz a likvidaci směsného odpadu z popelnic zaplatila 269.568,39 Kč. 

 

Oprava komunikací 

Během letošního podzimu   
dojde k opravě tří komunikací, viz     
obr. Práce by měly začít v říjnu.       
Upozorňujeme tedy občany, že    
bude docházet k omezení provozu.    
Za vzniklé komplikace se předem     
omlouváme. 

 

Opěrná zeď 

Obec Nemile ve spolupráci    
s architektem Ondřejem Pchálkem   
finalizuje podobu opěrné zdi a     
parkoviště u školy v Nemili.    
Momentálně je zeď ve fázi zpracování projektové dokumentace. Realizace je plánována na období 2021-2022.              
Na výstavbu zdi bude navazovat     
zahrada s dětskými prvky pro    
mateřskou a základní školu. Zeď     
bude tvořena kaskádou z betonu,    
kde v jižní části vznikne terasa,     
na níž bude zeleň. Parkoviště     
bude mít čtyři podélná stání a      
bude sloužit především rodičům,    
kteří přiváží děti do školy a      
školky. Pokud bude mít kdokoliv     
nějaké nápady, připomínky atd.,    
popřípadě bude chtít nahlédnout    
do architektonické studie,   
obraťte se prosím na starostu     
obce.  

 

Dětské hřiště  

Obec Nemile ve spolupráci s architektem Ondřejem Pchálkem finalizuje podobu dětského hřiště           
v Nemili s víceúčelovou budovou. Do konce tohoto roku bychom chtěli mít zažádáno o povolení na stavebním               
úřadě a zažádáno o dotaci na výstavbu. Pokud by vše klaplo, tak jak má, mohli bychom příští rok akce                   
realizovat. Hřiště bude mít plno herních prvků, včetně dřevěného ochozu. Na hřišti bude i vodní prvek, který                 
bude napájen z nedalekých “korétek” a bude také sloužit jako přivaděč k nádrži pro hasičské soutěže. Doufám,               
že se Vám hřiště bude líbit. Pokud bude mít kdokoliv nějaké nápady, připomínky atd. ,popřípadě bude chtít                 
nahlédnout do architektonické studie, obraťte se prosím na starostu obce.  
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Bezpečnost na silnicích 

Čím dál více se na mne obracíte s dotazem, zda by nešlo něco udělat s neukázněnými řidiči v obci.                
Nejvíce stížností je na rychle jedoucí vozidla. Tato problematika se dá řešit buď radary, měřiči rychlosti nebo                 
zpomalovacími pásy. 

Radary – Pro měření rychlosti radarem nejsme uzpůsobeni, nemáme zřízenou obecní policii, která by              
přestupky vyhodnocovala. Toto by se dalo řešit veřejnoprávní smlouvou s městem Zábřeh. Bohužel Městská             
policie Zábřeh je kapacitně na maximum, a proto spolupráce s naší obcí není možná. 

Měřiče rychlosti – Do obce by se mohly umístit měřiče rychlosti, které slouží především k tomu, aby                
upozornily řidiče na příliš vysokou rychlost. Jedná se o radar s LED displejem, který ukazuje aktuální rychlost                
vozidla. Měřiče rychlosti využívá řada obcí v okolí (Jestřebí, Libivá atd.) Bohužel jde pouze o informativní               
charakter a mnohé neukázněné řidiče zpomalit nedonutí. 

Zpomalovací práh (retardér) – Další možností je po obci rozmístit zpomalovací prahy, které nutí řidiče               
k pomalé jízdě. Nevýhody jsou, že zvyšují opotřebení vozidel, zvýšená hlučnost a je ztížen úklid sněhu.               
Zpomalovací prahy se také umisťují pouze na místních komunikacích. Na krajské komunikaci by se musela               
stanovit výjimka.  

Ty, co vás tato problematika zajímá, prosím o vyplnění dotazníku na samostatném listu jako příloha. 

ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE 
 
Usnesení z veřejného zasedání obce Nemile -       
29.6.2020: 
ZO schvaluje: 
❏Ověřovatele zápisu pana Bc. Marka Jedelského a 

Ladislava Janků; 

❏ Zapisovatele paní Ing. Helenu Ondráčkovou; 
❏ Smlouva o poskytnutí služeb na zhotovení      

projektové dokumentace se společností FORTEX    
STAVBY s.r.o., se sídlem Jílová 1550/1, 787 01        
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Šumperk, IČ:08516774, zastoupená Ing. Pavlem     
Cygrýdem, jednatelem společnosti na zakázku     
s názvem: ,,Zpracování projektové dokumentace    
– Výstavba parkoviště u nádraží v Lupěném´´, za       
cenu 129 000 Kč bez DPH; 

❏ Smlouva o poskytnutí služeb na zhotovení      
projektové dokumentace se společností FORTEX    
STAVBY s.r.o., se sídlem Jílová 1550/1, 787 01        
Šumperk, IČ:08516774, zastoupená Ing. Pavlem     
Cygrýdem, jednatelem společnosti na zakázku     
s názvem: ,,Zpracování projektové dokumentace    
– Výstavba kolem hřbitova v Lupěném´´, za cenu        
497 000 Kč bez DPH; 

❏ Zařazení území obce Nemile do územní      
působnosti MAS Horní Pomoraví na programové      
období 2021-2027; 

❏ Přijetí dotace a uzavření smlouvy o poskytnutí       
dotace č. 2020/03172/OSR/DSM s Olomouckým     
krajem, Jeremenkova 1191/40a, Hodolany, 779     
11 Olomouc. IČ:60609460. Přijetí dotace ve výši       
17.300 Kč je za účelem podpory obcí       
Olomouckého kraje při pořizování, technickém     
zhodnocení a opravách požární techniky a nákupu       
věcného vybavení k zajištění akceschopnosti    
JSDH obcí. Účelem poskytnutí dotace je částečná       
úhrada výdajů na pořízení, technické zhodnocení      
a opravu požární techniky a nákup věcného       
vybavení jednotky sboru dobrovolných hasičů     
Nemile zřízené příjemcem; 

❏ Partnerská smlouva o spolupráci se svazkem obcí       
Mikroregionu Zábřežsko se sídlem Masarykovo     
náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh. Smluvní strany se        

touto smlouvou zavazují spolupracovat na     
regionálním projektu „Zábřežsko kompostuje 2“; 

❏Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace     
s Ilonou Pudilovou, IČ:44882203. Obec Nemile     
poskytne dotaci ve výši 40.000 Kč na částečné        
krytí nákladů na energie; 

❏ Smlouva o dílo se společností STRABAG a.s.se       
sídlem Kačírkova 982/4, Jinonice 158 00 Praha 5.        
IČ: 60838744. Předmětem díla je obnova      
místních komunikací v Nemili za cenu     
1.807.777,02 Kč bez DPH; 

❏ Smlouva o dílo s firmou STAVAREL s.r.o. se       
sídlem Požárníků 534, 788 33 Hanušovice,      
IČ:27855571 na zhotovení díla Rekonstrukce     
tělocvičny Nemile za cenu 844.157. Kč bez DPH. 

 
Usnesení z veřejného zasedání obce Nemile -       
17.8.2020: 
ZO schvaluje: 
❏Ověřovatele zápisu pana Bc. Marka Jedelského a       

pana Ladislava Janků; 
❏ Zapisovatele paní Ing. Helenu Ondráčkovou; 
❏Výběrové řízení na dodávku elektřiny     

prostřednictvím instalace zařízení fotovoltaické    
elektrárny na čističce odpadních vod v Nemili; 

❏ Jednorázové navýšení příspěvku na provoz     
Základní a Mateřské školy Nemile, příspěvkové      
organizace o částku 42.380 Kč na pokrytí výdajů        
spojeních s mimořádnou situací nouzového stavu; 

❏Rozpočtová změna č.6/2020. 
 

 
DALŠÍ INFORMACE, PŘÍSPĚVKY 

Ohlédnutí za neobyčejnou osobností obce  
Miloslav Hronek *1927 - +2020 

Světoznámý umělec především hudebník a spisovatel, rodák obce Nemile, syn Marie a            
Adolfa Hronkových. V posledních letech žil v Praze, ale do Nemile se vracel každé prázdniny.               
Sedával na lavičce u rodného domu. V letošním roce už nepřijel. Zemřel v Praze, kde žil se               
svou rodinou. Jeho urna je uložena na nemilském hřbitově v hrobě jeho rodičů a prarodičů, kde               
je uložena i urna jeho manželky Milady (1928-2013). 
● V letech 1950-1954 studia v Praze na AMU (u prof. Moravce violovou hru a u prof.              

Pekelského houslovou hru); 
● V roce 1952 Filosofická fakulta Praha – studium hudební vědy 
● Člen Tria pražských symfoniků (vzniklo 1972), člen komorního souboru ČESKÉ          

CONCERTINO a Symfonického orchestru FOK 
● Se svými houslemi procestoval téměř celý svět: Amerika, 2x Japonsko, z Evropy alespoň města Berlín, Bonn,               

Lipsko, Řím, Athény, Miláno, Tessalonika, Assisi, Pompeje,  …  
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● Repertoár: koncerty s doprovodem orchestru – Bach, Haydn, Mozart, Beethoven, Paganini, Brahms, R. Strauss,             
Kubelík, Slavík 

● Autor knih:Ludwig van Beethoven - Osobnost genia v korespondenci, vydalo Vyšehrad, 2004, Ludwig van              
Beethoven – Poselství génia, vydalo Refugium Velehrad-Roma 2015 

 
Jeho vztah k rodné vesnici vyjadřuje ve své básni: 
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SLOVO OBČANŮ 

 
Jistě za všechny nás mladé, bych si přála, aby         

v obci bylo konečně realizováno nějaké modernější       
sportoviště. Zejména se s přáteli shodneme na       
realizaci hřiště pro plážový volejbal. 

(on) 

Prosím všechny občany, kteří na svých      
společenských akcích používají zábavnou    
pyrotechniku, aby brali ohled na poblíž žijící domácí        
zvířata, která jsou tímto velmi často traumatizována.       
Informujte prosím jejich majitele předem, aby je       
mohli zabezpečit!  

 (on) 
Příspěvky můžete zasílat elektronicky na e-mail zpravodaje: zpravodaj@obecnemile.cz 
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Partneři obce: 
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