
SLOVO STAROSTY
Milí přátelé,
s menším zpožděním od Nového roku vydáváme první letošní zpravodaj. Nejprve bych Vám chtěl popřát v novém roce
pevné zdraví a samé radostné zprávy. Rád bych také shrnul vše podstatné z uplynulého roku.

V loňském roce se i přes pandemii koronaviru událo několik sportovních a kulturních akcí. Např. Vepřové hody,
hodový a silvestrovský fotbal, kotlíkové guláše, punče na hřišti a také jsme se zapojili do projektu Ukliďme Česko. Všem
organizátorům a pomocníkům moc děkuji za to, že obětují svůj čas pro druhé.

V létě loňského roku byla na čističku odpadních vod nainstalována fotovoltaická elektrárna, která bude schopna
vyrobit až 19 MWh energie. V době skokových cen energií nám to pomůže v mírnějším nárůstu nákladů na provoz
čističky a tím i k nenavyšování cen za stočné v letošním roce.

Opravy se dočkala Nemilská kaple a to jak fasády, tak vnitřních prostor. Současně s tím dochází k restaurování
sochy Jana Nepomuckého.

Opraveno bylo také elektrické vedení na Filipově, včetně výměny veřejného osvětlení.
Na závěr bych rád poprosil všechny, kteří vozí bioodpad na ČOV, aby dodržovali pravidlo, že do kontejneru patří

pouze bioodpad. V kontejneru stále nacházíme bioodpad v plastových pytlích, svázané větve dráty či stahovacími
páskami. Dokonce jsme v kontejneru našli i vánoční stromeček s ozdobami. Věřte, že tyto části nejdou zkompostovat a
štěpkovači také dobře nedělají. Těm, kteří pečlivě třídí, děkuji, je to velmi důležité pro naši přírodu i peněženky.

S pozdravem Ing. Petr Šimek, starosta obce
OÚ DÁVÁ NA VĚDOMÍ

vše uvedeno a aktualizováno také na webu obce: obecnemile.cz

ÚHRADA STOČNÉ A VODNÉ
Stočné – dle výše dodané vody – úhrada bude probíhat na základě
odečtů vody, které provede firma ŠPVS během září a října.
Splatnost do 30.11.2022.

Stočné – dle směrných čísel (paušálem) – splatnost je do
31.10.2022. 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 30.11.2022.
Platba bude na základě odečtů vody, které provede firma ŠPVS během září a října.
Zálohy během roku nebudou možné. Obdržené zálohy Vám budou vráceny zpět na účet. Platba
v hotovosti 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, 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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Pronájem prostor tělocvičny nebo pekla rezervujte na: sokol.nemile@seznam.cz

OBECNÍ POPLATKY v roce 2022

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.

Ostatní odpad jako je elektrozařízení, velkoobjemový a
nebezpečný odpad bude možné odevzdat během každoroční jarní a
podzimní objednávky velkoobjemových kontejnerů. Odpad zde mohou dovést občané (soukromé osoby), kteří
na území obce vlastní nemovitost. Odpad nesmí pocházet z podnikatelské činnosti.

NABÍDKA PRÁCE
Obec Nemile hledá na zkrácený úvazek, nebo na dohodu pracovníka na údržbu obce. Nástup od

1.3.2022. Bližší informace a přihlášky na petr.simek@nemile.cz nebo na telefonním čísle 604 550 313.

OBECNÍ ROZHLAS - SMS, E-MAIL
Nechodí Vám SMS zprávy z OÚ a chcete

vědět co se děje v obci? Vyplňte si na podatelně
OÚ lístek, kterým dáte OÚ souhlas, že Vám může
SMS zprávy zasílat. Tento souhlas je nutný
z důvodu zákona ochrany osobních údajů. Další
info viz leták.

PRODUKCE ODPADŮ V ROCE 2021
V loňském roce obec Nemile překonala

limit 200 Kg na osobu a rok za komunální odpad.
To znamená, že se zvýší výdaje obce za
skládkování a už teď víme, že od roku 2023
budeme muset zvýšit poplatek za vývoz popelnic. Přesto stále
vyzýváme občany o zodpovědné třídění odpadů a ekologickou
minimalizaci odpadové stopy.
Přehled odpadů vyprodukovaných v obci v roce 2021:
Papír 5,18 t

Sklo 8,9 t

Textil 4,169 t

Jedlý olej a tuk 0,179 t

Plasty 13,18 t

Kovy 5,84 t

Bioodpad 5,54 t

Objemový 9,66 t

Komunální odpad 133,14 t
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Svoz odpadů 2022

Na žádost Separexu se termín svozu plastů 15.4.2022 neuskuteční a bude nahrazen termínem 14.4.2022!

KAM S VAŠÍM ODPADEM? Co kam patří a nepatří
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VÝSTAVBA ZPEVNĚNÝCH PLOCH PRO KONTEJNERY
V letošní roce budou opraveny a nově vybudovány plochy pro kontejnery na tříděný odpad. Opraví se

plocha u obchodu v Lupěném. Nově se vybudují plochy za hřbitovem a u čerpačky naproti “Korétkům”
v Nemili. Během roku také koupíme velký kontejner na papír, který bude v areálu čističky a kde bude možné
odkládat větší množství papíru. Stejně tak bude přistaven kontejner za hřbitovem na hřbitovní odpad.

OPRAVA PAMÁTNÍKŮ
V letošním roce bude opraven památník u kaple v Nemili, kde dojde k mechanickému očištění,

dotmelení prasklin a spár, obnova a zvýraznění písma. Bude také
opraven válečný hrob na hřbitově v Nemili, kde krom zvýraznění písma
a mechanického očistění, dojde k výměně terasa.

BOX ZÁSILKOVNY
Na jaře letošního roku bude v obci dostupná služba Zásilkovny s.r.o. Na
parkovišti u kulturního domu bude umístěn Z-BOX sloužící k vydávání
zásilek s příslibem, že od léta by se mělo dát zásilky z tohoto boxu i
posílat.

RE-USE centrum
Na hřišti v Nemili bude z kontejneru vybudováno re-use

centrum, které bude sloužit k odkládání nepoužívaných věcí z domácností, které mohou ještě posloužit
druhým. Např. elektronika, hračky, sportovní potřeby, nábytek a mnoho dalšího.

KONTEJNERY pro svoz velkoobjemového odpadu u ČOV

Odpad budete moci vozit od:
čtvrtka 7.4.2022 od 8:00 hodin do pátku 8.4.2022 12:00 hod. k ČOV

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!

Možnost smlouvy pro podnikající osoby o nakládání s odpadem.
Každý podnikatelský subjekt, při jehož činnosti vznikají odpady, se stává původcem odpadů, a je povinen

likvidovat odpady ze své živnosti v souladu se zákonem o odpadech (zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech).
Obec Nemile dává všem podnikajícím osobám v Nemili možnost vyvážet jejich odpad z podnikatelské činnosti

prostřednictvím systému svozu odpadů obce Nemile.
Poplatek za svážený odpad je ročně 10 Kč za každý litr vyvážené nádoby. Např. při svozu 120 litrové popelnice

na komunální odpad bude obec podnikající osobě účtovat 1200 Kč za rok + DPH.
V případě zájmu o zapojení se do systému s obcí a uzavření smlouvy o nakládání s odpadem

kontaktujte prosím starostu obce na e-mailu petr.simek@nemile.cz, tel.: 604550313

OPRAVA VYZVÁNĚNÍ v kapli v Lupěném
V měsíci únoru provedla odborná firma z Olomouce výměnu již nefunkčního a zastaralého

elektronického zařízení, jež řídilo čas a délku vyzvánění kapličky v obci Lupěné. Rovněž tato firma
provedla kontrolu a údržbu mechaniky zvonu ve zvonici a vše s tímto spojené. Znamená to, že při
přechodu z letního času na zimní a naopak nebude nutné přeinstalovávat zařízení ručně, nýbrž se vše
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se řídí radiosignálem. Doufejme, že vše bude fungovat tak, jak má, ke spokojenosti občanů obce. Za projevenou starost o
tuto akci děkujeme p. Marku Jedelskému z Lupěného.

ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

Usnesení z veřejného zasedání obce Nemile - 25.10.2021
ZO schvaluje:

Kupní smlouva s Milošem Navrátilem, na koupi
pozemku parc. č. 354/2 o celkové výměře 165m2 a
pozemku parc. č. 354/3 o celkové výměře 90m2
zapsaných na LV č. 58 vedeném Katastrálním úřadem
pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Šumperk,
pro katastrální území Filipov u Zábřeha, obec Nemile
za celkovou cenu 12.750 Kč.
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti se
společností CETIN a.s., se sídlem Českomoravská
2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9. IČ: 04084063,
DIČ:CZ04084063. Břemeno se vztahuje na
komunikační vedení na pozemcích p.č. 480/1 a 581/1
v k.ú. Nemile.
Smlouvu o výpůjčce se svazkem obcí Mikroregionu
Zábřežsko, se sídlem Masarykovo nám. 510/6, Zábřeh
789 01, IČ:48428311, kde předmětem výpůjčky je 10
kusů kompostérů min. 1400 l v rámci projektu
Zábřežsko kompostuje.
Smlouvu o výpůjčce se svazkem obcí Mikroregionu
Zábřežsko, se sídlem Masarykovo nám. 510/6, Zábřeh
789 01, IČ:48428311, kde předmětem výpůjčky je 1
myčka nádobí GS-1 v rámci projektu Zábřežsko
kompostuje.
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-8021981
se společností ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín,
Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ:40502.
Břemeno se sjednává na pozemku p.č. 480/1 a 581/1 v
k.ú. Nemile za účelem zřízení pojistkové skříně a
zemního vedení..
Dodatek č.2 se společností AquariusD se sídlem
Okružní 531, 78813 Vikýřovice. Předmětem dodatku
je odměna zhotovitele za úkony dle smlouvy ve výši 4
989 Kč měsíčně od 1.1. 2022.
Vydání souhlasu obce Nemile s podáním žádosti o
dotaci k projektu „Dětské hřiště Nemile”; z dotačního
programu MMR ČR pro rok 2022 -117D8210H
Podpora budování a obnovy míst aktivního a
pasivního odpočinku.
Směrnice č.16 kterou se stanoví podmínky
poskytování stravenkového paušálu pro zaměstnance a
uvolněné zastupitele obce Nemile.

Doplnění programu:
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční
dotace se sborem dobrovolných hasičů Nemile, se
sídlem Nemile 93, Zábřeh 78901, IČ:67341551.
Poskytovatel poskytne ze svého rozpočtu dotaci ve

výši 20.000 Kč za účelem krytí nákladů spojených s
vedením kroužku mladých hasičů.
Nájemní smlouva a smlouva o budoucí smlouvě o
zřízení služebnosti s Olomouckým krajem,
IČO:60609460, se sídlem Krajského úřadu v
Olomouci – Hodolanech, Jeremenkova 1191/40a, PSČ
77900. Smlouva se sjednává na pozemcích p.č. 482,
p.č. 483 a p.č. 473/3 v k.ú. Lupěné za účelem výstavby
chodníků a parkovišť v obci Nemile Část 01 –
Chodník Lupěné.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
Výroba nových dveří do kaple Nemile p. Zdeňkem
Indrou, se sídlem Javorová 2325/8, 789 01 Zábřeh za
cenu 51.200 Kč bez DPH.
Smlouva o dílo se společností MSEM, a.s.
Collo-louky 126, Místek, 738 01 Frýdek-Místek na
realizaci stavby výměny osvětlení za cenu 211 185 Kč
bez DPH.
Žádost o poskytnutí dotace v rámci programu Veřejné
informační služby knihoven na automatizaci
knihovního systému.
Smlouva o dílo se společností Osigeno s.r.o. – veřejné
zakázky a dotace s.r.o. IČ:05931614, se sídlem
Petrovská 594, 78813 Vikýřovice na zpracování a
podání žádosti o dotaci na dětské hřiště v Nemili a
případně manažerské řízení projektu za cenu 44.000
Kč bez DPH.
Smlouva se společností ČEZ, a.s., Duhová 2/1444,
Praha 4, 14053 na poskytnutí dotace ve výši 15.000
Kč na rozsvícení vánočního stromku v obci Nemili.
Smlouva se společností ČEZ, a.s., Duhová 2/1444,
Praha 4, 14053 na poskytnutí dotace ve výši 20.000
Kč na pořízení skákacího hradu.

Usnesení z veřejného zasedání obce Nemile - 22.11.2021
ZO schvaluje:

Obecně závazná vyhláška č. 1/2021, o místním
poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.
Schválení bezúplatného převodu pozemku p.č. 129/9
v k.ú. Nemile rozděleného dle geometrického plánu č.
363-389/2021 z České republiky, Státního
pozemkového úřadu na Obec Nemile.
Smlouva o dílo se zhotovitelem Architekt Ondřej
Pchálek s.r.o. se sídlem na Hejtmance 338/14,789 01
Zábřeh, IČ: 11946776 na vypracování projektové
dokumentace s názvem „Zpracování projektové
dokumentace – Opěrná zeď pod školou v obci
Nemile“ za cenu 175 000 Kč.
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Doplnění programu:
Smlouva č.1190900260 o poskytnutí podpory ze
Státního fondu životního prostředí České republiky na
podporu akce „Výsadba topolů na hřišti v Nemili“.
Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí
neinvestiční dotace ze dne 18.1.2021 se Svazkem obcí
Mikroregionu Zábřežsko se sídlem Masarykovo nám.
510/6 789 01 Zábřeh, IČ: 48428311, určené na krytí
neinvestičních výdajů spojených s realizací projektu
„Zábřežsko kompostuje 2“ realizovaným příjemcem
v rámci 122. výzvy Operačního programu Životní
prostředí.
Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí
neinvestiční návratné finanční výpomoci ze dne
18.1.2021 se Svazkem obcí Mikroregionu Zábřežsko
se sídlem Masarykovo nám. 510/6 789 01 Zábřeh, IČ:
48428311, určené na pokrytí neinvestičních výdajů
spojených s realizací projektu „Zábřežsko kompostuje
2“ realizovaným příjemcem v rámci 122. výzvy
Operačního programu Životní prostředí.
Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí
investiční návratné finanční výpomoci ze dne
18.1.2021 se Svazkem obcí Mikroregionu Zábřežsko
se sídlem Masarykovo nám. 510/6 789 01 Zábřeh, IČ:
48428311, určené na pokrytí investičních výdajů
spojených s realizací projektu „Zábřežsko kompostuje
2“ realizovaným příjemcem v rámci 122. výzvy
Operačního programu Životní prostředí.
Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí
investiční dotace ze dne 18.1.2021 se Svazkem obcí
Mikroregionu Zábřežsko se sídlem Masarykovo nám.
510/6 789 01 Zábřeh, IČ: 48428311, určené na pokrytí
investičních výdajů spojených s realizací projektu
„Zábřežsko kompostuje 2“ realizovaným příjemcem
v rámci 122. výzvy Operačního programu Životní
prostředí.
Smlouva o zřízení práv odpovídajících služebnostem
inženýrské sítě se Stanislavem Kylarem, bytem
Nemile č.p. 55.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
Zápis finančního výboru č.3 ze dne 11.10.2021.
Smlouva o dílo s MAS Horní Pomoraví o.p.s. se
sídlem Hlavní 137, 788 33 Hanušovice na služby
odborného projektového poradenství k projektu
„Oprava místní komunikace v obci Nemili“
spočívající v přípravě žádosti o podporu vč. všech
příloh (vyjma stavebních rozpočtů, technických zpráva
a projektové dokumentace), administrace veřejné
zakázky, administrace změn a vyúčtování dotace.
Smlouva o dílo s MAS Horní Pomoraví o.p.s. se
sídlem Hlavní 137, 788 33 Hanušovice na služby
odborného projektového poradenství k projektu
„Rekonstrukce obecního úřadu Nemile“ spočívající
v přípravě žádosti o podporu vč. všech příloh (vyjma
stavebních rozpočtů, technických zpráva a projektové

dokumentace), administrace veřejné zakázky,
administrace změn a vyúčtování dotace.
Rozpočtová změna č.8/2021.
Rozpočtová změna č.9/2021.

Usnesení z veřejného zasedání obce Nemile - 13.12.2021
ZO schvaluje:

Podání žádosti o dotaci Rekonstrukce obecního úřadu
do dotačního titulu 117d8210E v rámci programu
Podpora obnovy a rozvoje venkova MMR.
Podání žádosti o dotaci Oprava místní komunikace v
obci Nemile do dotačního titulu DT 117d8210A v
rámci programu Podpora obnovy a rozvoje venkova
MMR.
Smlouva o dílo číslo 11/2021 se zhotovitelem
EKOZIS spol. s.r.o. Na Křtaltě 980/21, 789 01 Zábřeh.
Předmětem díla je stavba s názvem: ''Obec Nemile -
Sběrná místa, stavební práce'' za cenu 277.568,5 Kč
bez DPH.
Převod prostředků z běžného účtu 4318183319/0800
na účet č. 182-4318183319/0800 za účelem tvorby
zdrojů na obnovu vodohospodářské infrastruktury v
celkové výši 744.000 Kč.
Kalkulace a vyhlášení ceny stočného od 1.1.2022 a to
42,49 Kč/m3 bez DPH.
Kalkulace a vyhlášení ceny vodného od 1.1.2022 a to
43,19 Kč/m3 bez DPH.
Jmenování členů inventarizační komise.
Příkaz k provedení řádné inventarizace včetně plánů
inventur.
Dodatek č.2 ke smlouvě o pronájmu tělocvičny ze dne
12.12.2019 s TJ Sokol Nemile, se sídlem Nemile 93,
Nemile 78901, IČ:04708130.
Dodatek č.1 k dohodě vlastníků provozně
souvisejících kanalizací o čištění odpadních vod s obcí
Jestřebí, Jestřebí 47, Zábřeh 78901, IČ: 00302732.
Darovací smlouvu s Charitou Zábřeh, se sídlem
Žižkova 15, 789 01 Zábřeh, IČ: 42766796. Předmětem
darovací smlouvy je příspěvek ve výši 21.000 Kč na
zajištění mobility pracovníků terénních sociálních a
zdravotních služeb – kofinancování investičních
projektů obnovy vozového parku.
Dodatek č.4 k dohodě vlastníků provozně
souvisejících vodovodů VHZ 2016/26 ze dne
27.2.2018. Dodatek mění výši nájemného a vodného
pro rok 2022.

Doplnění programu:
Smlouvu o dílo se zhotovitelem René Seifriedem,
sochařem a restaurátorem, Radíkovská 10, 772 00
Olomouc - Svatý Kopeček, IČ:46617248 na
restaurování památníku I. Světové války u kaple v
obci Nemile a restaurování válečného hrobu na
hřbitově v obci Nemile za cenu 334.262,5 Kč vč.
DPH.
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Aktualizaci rozvojového strategického dokumentu
Program obnovy venkova na období 2021-2025.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
Rozpočtová změna č. 10/2021

Usnesení z veřejného zasedání obce Nemile - 22.12.2021
ZO schvaluje:

Rozpočet obce Nemile na rok 2022.
Rozpočet sociálního fondu obce Nemile na rok 2022.
Rozpočtová změna č.11/2021.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
Zápis kontrolního výboru č.4 ze dne 18.10.2021.

Usnesení z veřejného zasedání obce Nemile - 31.1.2022
ZO schvaluje:

Smlouva o realizaci překládky sítě elektronických
komunikací č. VPIC/MS/2021/000222 se společností
CETIN a.s. se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň,
190 00 Praha 9. IČO:04084063.
Výroční zpráva obce Nemile o poskytování informací
podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
informacím, ve znění pozdějších předpisů, za rok
2021.
Měsíční příspěvek na provoz Základní a mateřské
školy Nemile, příspěvkové organizace ve výši 50.500
Kč od roku 2022.
Nájemní smlouva a smlouva o budoucí smlouvě o
zřízení služebnosti s Olomouckým krajem,
IČO:60609460, se sídlem Krajského úřadu
v Olomouci – Hodolanech, Jeremenkova 1191/40a,
PSČ 77900. Smlouva se sjednává na pozemcích p.č.
482, p.č. 483 a p.č. 473/3 v k.ú. Lupěné za účelem
výstavby nové komunikace a inženýrských sítí
v lokalitě u hřbitova v Lupěném – inž. sítě.

Doplnění programu:
Dodatek č.1 ke smlouvě o poskytování služeb
pověřence pro ochranu osobních údajů se společností
SMS-služby s.r.o. se sídlem V Rovinách 40, 140 00
Praha 4, IČO:06784771.
Směnnou smlouvu se Stanislavem Gregorou.
Předmětem směny je převod obecního pozemku
489/16 oddělený od pozemku 489/3 dle
geometrického plánu č. 228-390/2021 za pozemek
489/4 od kterého byl oddělen pozemek 489/15 dle
geometrického plánu č. 228-390/2021. Vše v k.ú.
Filipov u Zábřeha. Směna se sjednává bezúplatně.
Obecně závazná vyhláška č. 1/2022, o stanovení
obecního systému hospodářství.
Dodatek č.2022 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.

Smlouva o zajištění úhrady zákonného poplatku
s nabyvatelem odpadu firmou EKO servis Zábřeh
s.r.o. se sídlem Dvorská 1491/19, Zábřeh 789 01 a
provozovatelem skládky SEUZ CZ a.s., se sídlem
Španělská 1073/10, 120 00, Praha 2.
Vystoupení ze spolku Odpady Olomouckého kraje, z.s.
se sídlem Jeremenkova 40a, 77911 Olomouc.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
Dar ve výší 5000 Kč Centru sociálních služeb
Pomněnka, z.ú se sídlem Šumavská 13, 787 01
Šumperk, IČ:04775627.
Knihovní řád obce Nemile.
Žádost o dotaci u Olomouckého kraje – Program
podpory budování a obnovy infrastruktury obce v roce
2022 na akci s názvem „Opěrná zeď pod školou
v Nemili“.
Žádost o dotaci u Olomouckého kraje – Program
podpory kultury v Olomouckém kraji v roce 2022 na
akci s názvem „Závod minikár v obci Nemile“.
Žádost o dotaci u Olomouckého kraje – Program na
podporu investičních projektů v oblasti kultury
v Olomouckém kraji v roce 2022 na akci s názvem
„Výstavba zázemí pro volnočasové aktivity“.

Usnesení z veřejného zasedání obce Nemile - 28.2.2022
ZO schvaluje:

Pachtovní smlouvu č. 556/2018 s pachtýřem
Agrodružstvo Zábřeh, se sídlem Zábřeh, Dvorská 19a,
78901, IČ:47673656.
Smlouva o zajištění úhrady zákonného poplatku
s nabyvatelem odpadu firmou EKO servis Zábřeh
s.r.o. se sídlem Dvorská 1491/19, Zábřeh 789 01 a
provozovatelem skládky EKO-UNIMED s.r.o., se
sídlem Medlov 187.
Prodej pozemku p.č. 471/9 v k.ú. Lupěné p Bc.
Kateřině Nétkové za cenu 13.000 Kč.
Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č.2200023 se
zhotovitelem Fortex stavby s.r.o. se sídlem Jílová
1550/1, 78701 Šumperk, IČ:08516774 na provedení
díla: zpracování projektové dokumentace na akci
„Výstavba kolem hřbitova Lupěné”.
Smlouva pro umístění Z-boxu a spolupráci při jeho
provozování se společností Zásilkovna s.r.o. se sídlem
Lihovarská 1060/12, Libeň, 190 00 Praha 9.
Smlouva o zpracování daňového přiznání obce roku
2021 s daňovou kanceláří MiRyz Soft s.r.o. se sídlem
Dubicko, Nová ulice 304, PSČ 78972.
Objednávka stavebních prací u zhotovitele EKOZIS
spol. s.r.o. Na Křtaltě 980/21, 789 01 Zábřeh.
Předmětem díla je stavba s názvem: “Patky pro
budoucí oplocení sběrných míst” za cenu 138.669 Kč
bez DPH.
Žádost o provedení komplexních pozemkových úprav
obce Nemile na katastrálním území Nemile.
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Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
Zápis kontrolního výboru ze dne 10.1.2022.
Žádost o dotaci v rámci programu údržba a obnova
stávajících kulturních prvků venkovské krajiny na
výměnu oplocení a zhotovení zpevněných ploch na
hřbitově v Lupěném.
Smlouva o poskytování knihovnických, informačních
a metodických služeb v knihovně obce na rok 2022

s Městem Zábřeh, se sídlem Masarykovo nám.
510/6,789 00 Zábřeh.
Souhlas s umístěním vodního díla hydrogeologického
vrtu VB9539 (6432_8) na parc. č. 588/5 v k.ú. Nemile.
Pořízení vybavení pro JSDH Nemile (Elketrocentrála,
vak, žebřík) za cenu 55.719 Kč
Rozpočtová změna č.1/2022.

DALŠÍ INFORMACE, PŘÍSPĚVKY

Informace z kroužku Mladých hasičů

Kroužek mladých hasičů momentálně navštěvuje 21 dětí, které vede střídavě celkem 10
vedoucích (4 vedoucí jsou potřeba na danou hodinu). Děti jsou rozděleny do dvou kategorií -
mladší žáci ve věku od 5 do 9 let a starší žáci ve věku od 10 do 15 let.

Mladší žáci v počtu 16 dětí (10 dívek a 6 kluků) se scházejí každou středu od 15:30 do
16:30 na hřišti nebo přes zimu v tělocvičně KD v Nemili a starší žáci v počtu 5 dětí (1 dívka a
4 kluci) od 16:30 do 17:30.

Vedoucí s dětmi nacvičují různorodé disciplíny jako například: štafeta 8x50m překážek,
běh na 60m s překážkami, požární útok s vodou, zdravovědu a branný výcvik (základy
uzlování, střelba ze vzduchovky, práce s mapou a orientace v prostoru pomocí buzoly, překonání překážky po laně, ap.).

V průběhu školního roku se budou děti účastnit různých hasičských soutěží, výletů a exkurzí. Aktuálně jsme již
absolvovali výlet do Šumperka na hasičskou soutěž Šumperský Soptík, po které následovala exkurze na hasičské stanici v
Šumperku, kde si děti "prolezly" všechna hasičská vozidla, prohlédly si hasičské vybavení a dozvěděly se od
profesionálních hasičů mnoho zajímavých informací z jejich zásahů.
Vážení rodiče,
pokud byste, resp. Vaše dítě ve věku od 10 do 15 let, měli zájem navštěvovat náš kroužek (kategorii starší žáci), neváhejte a
přijďte se na nás nezávazně podívat jakoukoliv středu od 16:30 do 17:30 do KD. Přihlášku do kroužku bychom vypsali až v
případě, pokud by aktivity dítě v kroužku bavily. Kategorie starších žáků je stále otevřená novým členům. Kroužek je pro
děti ZDARMA.
Do kategorie mladších žáků v tomto školním roce již není možné dítě přihlásit, zde je kapacita "přeplněná" ;-)

S přáním veselých a ve zdraví prožitých velikonočních  svátků
Lukáš Urban - hlavní vedoucí kroužku MH

SLOVO OBČANŮ

I přes slabší zimu, kladně oceňuji zimní
údržbu komunikací v obci. Jedinkrát
jsem neměl problém s dopravní
obslužností bydliště. Díky!

(on)

Nelíbí se mi prostor kolem “Korétek”. Je součástí
kulturního prostoru v centru obce a měl by působit
více reprezentativně! Navíc je často znečištěn.

(on)

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