
SLOVO STAROSTY
Vážení a milí spoluobčané, milí přátelé,

blíží se nám doba nejdůležitějších křesťanských svátků a opět bude pro všechny netradiční. Zvyklosti spojené
s velikonoční pomlázkou a hrkáním budeme muset pro tento rok opět oželet. Nejvíce mě mrzí, že o tyto tradice
přicházejí naše děti.

Nevěsme hlavu. I když jsme nuceni se obejít bez návštěv blízkých a
přátel, soustřeďme se na slavení svátků v rodinném kruhu. Vytvořte si ve svých
domovech příjemnou atmosféru, aby se všichni členové rodiny cítili dobře. Jsou to
jedny z mála radostí, které nám z oslav jara pro tento rok zbyly.

Vydržme a doufejme, že pokračujícím restrikcím brzy odzvoní hrana. A
pokud jste toho schopni, usmívejte se, pomůže to nejen vám, ale i lidem kolem
vás.

Na závěr bych vám jménem zastupitelstva a zaměstnanců obce popřál hezké jarní dny a příjemné prožití
Velikonoc. Těm, kteří tyto svátky slaví duchovně, pak přeji požehnané dny letošní velikonoční doby. Mějte hodně sil
a hlavně buďte zdraví!

Ing. Petr Šimek, starosta obce

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

Poplatky pro rok 2021
Úhrada vodného a stočného
Stočné – dle výše dodané vody – úhrada bude probíhat na základě odečtů vody, které
provede firma ŠPVS během září a října. Splatnost do 30.11.2021.

Stočné – dle směrných čísel (paušálem) – splatnost je do 31.10.2021. Částka 1636,- Kč
na osobu s trvalým pobytem v obci (i pokud se v obci nezdržuje – studium, práce jinde
v ČR…..). Platba vždy celou částkou „paušálu“ (1 636 Kč, 3 272 Kč, 4 908 Kč…).

Úhrada vodného (Lupěné)
Splatnost tohoto poplatku je 30.11.2021.
Platba bude na základě odečtů vody, které provede firma ŠPVS během září a října.
Zálohy během roku nebudou možné. Obdržená záloha Vám bude vrácena zpět na účet.

Důležité upozornění:

Variabilní symbol je důležitý!!!! Podle něj se při platbě rozpozná, zda jde o platbu za vodné, stočné,
Nemili, Lupěném 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! Děkujeme za pochopení.
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Poplatek za psa

100,- Kč/rok do 30. 6. 2021

Komunální odpad

450,- Kč/osoba/rok do 30. 6. 2021

OMEZENÍ PROVOZU OBECNÍHO ÚŘADU PO DOBU VLÁDNÍCH OPATŘENÍ

Dodržujte tato pravidla:

– použití ochranných prostředků dýchacích cest,

– použití dezinfekce rukou po vstupu do budovy,

– dodržování odstupu 2 metry mezi osobami.

Žádáme občany, aby v co nejvyšší míře
využívali písemný, elektronický či telefonický kontakt k
vyřízení svých záležitostí. Kontakty na pracovníky OÚ
jsou uvedeny na webu obce Nemile www.nemile.cz

Z důvodu nařízené karantény bude budova obecního úřadu včetně knihovny od 29.3.2021 do 11.4.2021 uzavřena.

V případě neodkladných věcí nás kontaktujte na obec@nemile.cz nebo 603889292.

Děkujeme za pochopení.

Pronájem prostor tělocvičny nebo pekla rezervujte na: sokol.nemile@seznam.cz

SBĚRNÝ DVŮR
Místo pro uložení větví, trávy, listí a dalšího bioodpadu je u budovy ČISTIČKY ODPADNÍCH VOD.
Provozní doba: středa 13:30 hod. až 18:00 hod.

sobota 7:30 hod. až 14:00 hod.
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Hrobová místa v Nemili a Lupěném
Prosíme veřejnost o pomoc se zjištěním nájemců hrobových míst. Na hřbitovech v Nemili i Lupěném

máme mnoho hrobů, u kterých neznáme, zda je někdo využívá, nebo jsou volné. Pokud byste měli jakékoliv
informace k hrobům na obrázcích, prosím  sdělte tyto informace obecnímu úřadu. Děkujeme.

ČERVENÉ – bez platné smlouvy a ve většině případů bez kontaktu na nájemce hrobu

ČERNÉ – bez záznamu, nejspíše volné

Vážení občané, jako každé jaro pro Vás budou nachystány velkoobjemové kontejnery u čističky v
Nemili.

Odpad budete moci vozit od:

úterý 6.4.2021 od 9:00 hodin do středy 7.4.2021 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!

KONTEJNER SLOUŽÍ K OBČANSKÉ POTŘEBĚ, NIKOLIV PODNIKOVÉ A FIREMNÍ!
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ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

Usnesení z veřejného zasedání obce Nemile -
21.12. 2020:
ZO schvaluje:

❏Kalkulace a vyhlášení ceny vodného od 1.1.2021
a to 41,35 Kč/m3 bez DPH;

❏Kalkulace a vyhlášení ceny stočného od 1.1.2021
a to 42,49 Kč/m3 bez DPH;

❏ Schválení pořadí uchazečů dle doporučení
hodnotící komise v závěrečné zprávě o posouzení
a hodnocení, tedy přidělení zakázky uchazeči
“Atelier GAMA s.r.o.”, se sídlem Ostrava,
Vítkovice, Kutuzovova 547/13, IČ:05362253 a
pověření starostu obce podpisem rozhodnutí o
přidělení v příslušném znění. Následně
zastupitelstvo obce Nemile pověřuje starostu
podpisem smlouvy s vítězným uchazečem po
uplynutí zákonných lhůt pro podání námitek;

❏Rozpočet obce Nemile na rok 2021;
❏ Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021 -

2026;
❏Rozpočet sociálního fondu obce Nemile na rok

2021.

Doplnění programu:
❏ Smlouva o dílo se zhotovitelem STRABAG a.s.

se sídlem Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00
Praha 5 na stavbu ,,Nemile-dokončení oprav
MK,, za cenu 467.560,52 Kč;

❏Dodatek č.2021 ke smlouvě o nakládání
s komunálním odpadem ze dne 14.12.2001 se
společností EKO Servis Zábřeh, s.r.o. se sídlem
Dvorská 1491/19, Zábřeh 789 01;

❏ Partnerská smlouva o spolupráci se svazkem obcí
Mikroregionu Zábřežsko, se sídlem Masarykovo
nám. 510/6, 789 01 Zábřeh. IČ: 48428311. Jedná
se o spolupráci a vzájemné součinnosti pro
úspěšnou realizaci regionálního projektu
„Zábřežsko kompostuje 2“;

❏Dodatek č.1 ke smlouvě o přepravě věcí ze dne
1.5.2019 s Barborou Seidlovou, se sídlem
Krumpach 1950/25, 78901 Zábřeh, IČ:70003173.
Předmětem smlouvy je změna ceny za dopravu.
Od roku 2021 bude dopravce fakturovat 11,-Kč
za jeden oběd;

❏Rozpočtová změna č.11/2020;
❏ Jmenování členů inventarizační komise.;
❏ Příkaz k provedení řádné inventarizace včetně

plánů inventur.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
❏Darovací smlouva se společností Šumperská

provozní vodohospodářská společnost, a.s. se
sídlem Jílová 2769/6, 787 01 Šumperk na
poskytnutí daru ve výši 5000 Kč na podporu
společenských akci pořádaných obcí Nemile
v roce 2020;

❏Rozpočtová změna č.09/2020;
❏Rozpočtová změna č.10/2020.

Usnesení z veřejného zasedání obce Nemile -
18.1.2021:
ZO schvaluje:
❏Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční

dotace se Svazkem obcí Mikroregionu Zábřežsko,
se sídlem Masarykovo nám. 510/6, 789 01
Zábřeh. IČ:48428311. Předmětem smlouvy je
poskytnutí investiční dotace Svazku
Mikroregionu Zábřežsko ve výši 52.500,- Kč na
pokrytí výdajů spojených s realizací projektu
“Zábřežsko kompostuje 2”;

❏Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční
návratné finanční výpomoci se Svazkem obcí
Mikroregionu Zábřežsko, se sídlem Masarykovo
nám. 510/6, 789 01 Zábřeh. IČ:48428311.
Předmětem smlouvy je poskytnutí investiční
návratné finanční výpomoci Svazku
Mikroregionu Zábřežsko ve výši 297.500,- Kč na
předfinancování investičních výdajů spojených s
realizací projektu ,,Zábřežsko kompostuje 2”;

❏Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční
dotace se Svazkem obcí Mikroregionu Zábřežsko,
se sídlem Masarykovo nám. 510/6, 789 01
Zábřeh. IČ:48428311. Předmětem smlouvy je
poskytnutí neinvestiční dotace Svazku
Mikroregionu Zábřežsko ve výši 23.792,- Kč na
pokrytí výdajů spojených s realizací projektu
,,Zábřežsko kompostuje 2;

❏Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční
návratné finanční výpomoci se Svazkem obcí
Mikroregionu Zábřežsko, se sídlem Masarykovo
nám. 510/6, 789 01 Zábřeh. IČ:48428311.
Předmětem smlouvy je poskytnutí investiční
návratné nefinanční výpomoci Svazku
Mikroregionu Zábřežsko ve výši 134.817,- Kč na
předfinancování investičních výdajů spojených s
realizací projektu ,,Zábřežsko kompostuje 2”.
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Doplnění programu:
❏ ZO schvaluje žádost o dotaci u Olomouckého

kraje – Program na podporu JSDH 2021
v dotačním titulu č.1 na pořízení, technické
zhodnocení a oprava požární techniky, nákup
věcného vybavení a zajištění akceschopnosti
JSDH obcí Olomouckého kraje 2021 na zakázku
s názvem ,,Nákup vybavení pro JSDH Nemile
2021”;

❏ Žádost o státní účelovou dotaci na zabezpečení
péče o válečné hroby u ministerstva obrany –
Program na zachování a obnovu historických
hodnot I na zakázku s názvem ,,Oprava
válečných hrobů v obci Nemile”;

❏ Smlouva o dílo s Ing. Arch. Vladimírem Dujkou,
se sídlem Kamenná 3858, 760 01 Zlín. IČ:
14639351. Předmětem smlouvy je zpracování
dokumentace změny č.2 územního plánu obce
Nemile a to: návrh nové plochy individuálního
bydlení na části pozemků parc. č. 262, 261/1 a
258 v k.ú. Lupěné. Návrh nové plochy smíšené
výrobní na pozemcích parc. č. 12/9, 12/10 a 11/9
v k.ú. Nemile. Změna původně vymezené
návrhové plochy smíšené výrobní umístěné na
pozemku parc. č. 132/3 a části pozemku parc. č.
132/1 v k.ú. Nemile na novou návrhovou plochu
individuálního bydlení. Návrh nové plochy
veřejných prostranství s převahou zpevněných
ploch (Pv) na části pozemků parc. č. 97/1 a 594/1.
Cena díla činí 133 100 kč vč. DPH;

❏ Schválení žádosti p. Davida Krupičky, bytem 28.
října 667/3, Zábřeh 78901 o zpracování
dokumentace změny č.2 Územního plánu obce
Nemile. Předměty změny č.2 územního plánu
obce Nemile budou: Návrh nové plochy
individuálního bydlení na části pozemků parc. č.
262, 261/1 a 258 v k.ú. Lupěné. Návrh nové
plochy smíšené výrobní na pozemcích parc. č.
12/9, 12/10 a 11/9 v k.ú. Nemile. Změna původně
vymezené návrhové plochy smíšené výrobní
umístěné na pozemku parc. č. 132/3 a části
pozemku parc. č. 132/1 v k.ú. Nemile na novou
návrhovou plochu individuálního bydlení. Návrh
nové plochy veřejných prostranství s převahou
zpevněných ploch (Pv) na části pozemků parc. č.
97/1 a 594/1. Náklady spojené s pořízením
projektové dokumentace změny č.2 územního
plánu obce Nemile ve výši 133 100 kč vč. DPH
uhradí žadatel obecnímu úřadu Nemile.

❏ Zastupitelstvo obce Nemile na základě
ustanovení § 6 odst. 5) písmeno a) zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon), v platném znění a

ustanovení § 35 odst. 1) a § 84 odst. 2) písmeno
y) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), v platném znění, schvaluje pořízení
změny č. 2 Územního plánu Nemile;

❏ Zastupitelstvo obce Nemile na základě
ustanovení § 6 odst. 1) písmeno c) a odst. 5)
písmeno a) a f) zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon), v platném znění a ustanovení § 35 odst.
1) a § 84 odst. 2) písmeno y) zákona č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění,
schvaluje starostu obce Nemile, Ing. Petra Šimka,
jako určeného zastupitele pro pořizování změny
č. 2 Územního plánu Nemile;

❏ Smlouva o zajištění organizace výběrového řízení
se společností ALNIO Group s.r.o. se sídlem
Kounicova 284/39, 602 00 Brno, IČ: 29305497
na předmět projektu s názvem: Vybudování místa
pro předcházení vzniku odpadů v obci Nemile.
Cena za zajištění organizace výběrového řízení
činí 39 000 Kč bez DPH;

❏Kupní smlouva s Martou Skálovou na koupi
pozemku parc. č. 249/1 o celkové výměře 159 m2
zapsaný na LV č. 301 vedeném Katastrálním
úřadem pro Olomoucký kraj, Katastrální
pracoviště Šumperk, pro katastrální území
Lupěné, obec Nemile za celkovou cenu 19.000
Kč.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
❏Dar ve výši 5000 Kč organizaci Centrum

sociálních služeb Pomněnka, z.ú. se sídlem
Šumavská 1915/13, 787 01 Šumperk.

Usnesení z veřejného zasedání obce Nemile -
1.3.2021:
ZO schvaluje:
❏ Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného

břemene a dohodu o umístění stavby č.
IE-12-8007815/VB003. Zábřeh – směr Lupěné,
zahrádky, VN, TS, NN se společností ČEZ, se
sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická
874/8, PSČ 405 02. Břemeno se týká zemního
kabelového vedení VH 22 kv+NN 0,4 kV na
pozemku parc. č. 357/4 v k.ú. Nemile;

❏ Investiční záměr akce s názvem ,,Oprava
válečných hrobů v obci Nemile”.

Doplnění programu:
❏ Zřízení účtu č. 182-4318183319/0800 za účelem

tvorby zdrojů na obnovu vodohospodářské
infrastruktury;
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❏ Převod prostředků z běžného účtu
4318183319/0800 na účet č.
182-4318183319/0800 za účelem tvorby zdrojů
na obnovu vodohospodářské infrastruktury
v celkové výši 1.142.231 Kč;

❏ Smlouva o dílo se zhotovitelem Michalem
Vařekou, se sídlem Nemile 7, Zábřeh 789 01 na
zhotovení díla s názvem ,, Oprava kaple Nemile´´
za cenu 557.955 Kč bez DPH.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
❏ Příkazní smlouva s firmou Osigeno – veřejné

zakázky a dotace s.r.o., se sídlem Petrovská 594,
788 13 Vikýřovice. IČ:05931614. Předmětem
příkazní smlouvy je manažerská činnost při
výběru zhotovitele na akci ´´Obec Nemile –
dětské hřiště´´ za cenu 21.000 Kč bez DPH;

❏ Smlouva o zpracování daňového přiznání obce za
rok 2020 s účetní a daňovou kanceláří MiRyz
Soft s.r.o. se sídlem Dubicko, Nová ulice 304,
PSČ 789 72 za cenu 9.979 Kč vč. DPH;

❏Výroční zpráva dle zákona 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím.

DALŠÍ INFORMACE, PŘÍSPĚVKY

Tříkrálová sbírka v Nemili - DĚKUJEME
Máme za sebou novou zkušenost – my i většina z vás, našich podporovatelů a dárců. Po 21 letech

poprvé nezazvonili malí koledníci u vašich dveří, aby vám popřáli
do nového roku a vy jim mohli přispět darem do plastové kasičky
s logem Charity. Tři králové vyslaní Charitou letos zpívali a o
koledu žádali „online“.

Chtěli bychom vám opravdu ZE SRDCE PODĚKOVAT!
Za to, že jste se rozhodli podpořit naši Charitu na dálku; za to, že
pomáháte svým starším příbuzným, aby i oni mohli zažít virtuální
koledu (prostřednictvím webových stránek Tříkrálové sbírky) a
mohli díky vám věnovat svůj dar Charitě; díky za to, že jste
vnímaví ke svým sousedům, přátelům i známým a snažíte se
pomoci i jim.

Že jsou lidé ze zábřežského děkanátu nejštědřejší i počítačově velice zdatní, svědčí průběžný stav darů
právě na kontě online, virtuální koledy k 22.1.2021. Na variabilní symbol 77707042 a PSČ našeho regionu jste
doposud přispěli částkou 272.182 Kč, což je v olomoucké arcidiecézi zatím nejvyšší částka a 11 % celkových
adresných darů. Přispět prostřednictvím online nástrojů bude možné až do 30. dubna.

Děkujeme vám i za to, že požehnanou křídou označujete domovy. Pokud již křídy nemáte, ozvěte se
nám. Rukama ochotných dobrovolníků bylo nachystáno bezmála 2.000 balíčků s křídami.
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Děkujeme i našim dobrovolníkům. Jste nedílnou součástí každoroční sbírky. I když jste letos nemohli
navštěvovat domácnosti s koledou, pomáhali jste šířit informace o jejím novém provedení – ústně,
prostřednictvím sociálních sítí, formou letáčků, nabídkou nápisu požehnanou křídou.

Charita Zábřeh (vice info na: zabreh.charita.cz)

ZE ŽIVOTA ŠKOLY (MŠ, ZŠ, ŠJ)

Titul Ekoškola jsme obhájili!

Dne 18. 2. 2021 proběhl v naší školce audit k obhajobě titulu Ekoškola.
O znovuzískání titulu jsme bojovali s tématy – Voda a Odpady. Témata jsme měli
splněná, docela jsme si věřili. Malá nervozita se dostavila pouze díky koronavirové
pauze, po které jsme se museli všichni rozpomenout na to, co jsme doposud v Ekoškolce
zvládli. Také jsme museli naše výsledky práce správně auditorce odprezentovat. Obavy však byly zbytečné.
Děti i dospělí členové Ekotýmu byli i po pauze „v obraze“ a celý audit se nám povedl. Závěrečný verdikt jsme
se ovšem nedozvěděli hned, následovalo čekání na rozhodující zprávu z organizace TEREZA, která program
Ekoškola zaštiťuje. Zpráva dorazila během měsíce března. TITUL EKOŠKOLA JSME OBHÁJILI!!! A
můžeme se jím pyšnit následující tři roky. Takový velký úspěch určitě nenecháme bez oslavy. Ve druhé
polovině června, jestli to epidemiologická situace dovolí, bychom uspořádali na zahradě MŠ párty. Pro malé
členy Ekotýmu máme připravené drobné odměny a ocenění. Velký dík patří nejen celému Ekotýmu , ale i
ostatním dětem, rodičům a zaměstnancům školy, kteří k získání titulu přispěli.
Je skvělé, že jim není stav našeho životního prostředí lhostejný.

Jarmila Sobotová, koordinátor EVVO

ZÁPIS DO 1.ROČNÍKU ZŠ NEMILE

Zápis do 1.ročníku základní školy pro školní rok 2021/2022 se uskuteční
ve dnech 12.-16.dubna 2021. Týká se dětí narozených od 1.září 2014 do
31. srpna 2015 a dětí s odloženou školní docházkou, případně dětí
nadaných narozených v období 1.9.2015-30.6.2016.
Zákonní zástupci mohou podat žádost jedním ze čtyř následujících
způsobů: do datové schránky školy, e-mailem s elektronickým podpisem
zákonného zástupce, poštou na adresu školy nebo osobním podáním ve
škole. Na stránkách obce Nemile www.nemile.cz jsou zveřejněny

informace k zápisu (žádost o přijetí, kritéria, plakátek, desatero pro rodiče).
Současná opatření vydaná vládou neumožňují přítomnost zapisovaných dětí u zápisu. Umožní-li vývoj

situace v červnu vstup třetích osob do budovy školy, uskuteční se pro nově přijaté děti a jejich rodiny motivační
část zápisu zaměřená na seznámení s prostředím školy a pedagogy.

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY NEMILE

Zápis do mateřské školy Nemile pro školní rok 2021/2022 je plánován v termínu 10. -14. května 2021.
V loňském roce probíhal distančním způsobem, tedy bez fyzické přítomnosti dětí i zákonných zástupců.
S jistými omezeními počítáme i letos a předpokládáme, že bude možné podat žádost čtyřmi způsoby (datovou
schránkou, e-mailem, poštou, osobním doručením do školy). Pokud vývoj situace a omezení nařízená vládou
umožní přítomnost dětí nebo zákonných zástupců u zápisu, rádi vás přivítáme u nás ve školce.
Více informací bude zveřejněno v měsíci dubnu na webových stránkách školy www.zsnemile.webpark.cz

Z nemocnice se brzy vrátí paní administrátorka školních webových stránek, a tak jsme rádi, že vám
budeme moci po třítýdenní odmlce zase předávat aktuální informace ze života školy.

Pavlína Neuwirthová, ředitelka školy
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SLOVO OBČANŮ

Ocenění a poděkování za starostlivost obce (p.
starosty) ohledně pořízení roušek pro občany Nemile.
Jistě tak ušetřili mnoha občanům starost!

(on)

Jsem moc spokojen a chválím letošní zimní údržbu
komunikací v obci. I když bydlím v okrajové části
obce mimo hlavní trasy, neměl jsem jedinkrát
problém s dopravní obsluhou.

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

Upozornění pro některé
starší občany.

Při online sčítání lidu se
majitelům starších
občanských průkazů (větší
plastová kartička
s neomezenou platností,)
může stát, že je systém
nepřihlásí (vyjede hláška
“přihlášení se nezdařilo,
nebyly zadány správné
přihlašovací údaje). Jde o
OP, které začínají písmeny,
např. JP 441266.

Vznesli jsme dotaz na
uvedeném telefonním čísle
a zjistili jsme, že se
s daným problémem potýká
již několik set lidí. IT
specialisté na tom prý
budou pracovat. Kdy to
bude zprovozněno neví. Je
několik variant, jak to
vyřešit. Počkat na papírové
sčítání, nebo použít jiný
platný doklad (cestovní
pas), nebo se zkusit
přihlásit na jiný novější OP
v domácnosti.

Partneři obce:
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