
SLOVO STAROSTY
Milí přátelé, vážení čtenáři,

v pravidelném vydání našeho zpravodaje přinášíme nejdůležitější informace ze života v obci. Chtěl bych se v tomto
úvodním článku soustředit především na dvě akce, které chystáme a které se Vás citelně dotknou. A to výstavba opěrné
zdi pod školou a český slalom minikár.

Do konce tohoto roku bychom chtěli stihnout postavit opěrnou zeď pod školou, kterou bude budovat firma Ekozis
za cca 5,5 mil. Kč. Momentálně nás brzdí průtahy na stavebním úřadě. Předpokládáme, že bychom mohli s pracemi začít
koncem prázdnin a předem bych Vás rád poprosil o pochopení, jelikož bude omezen provoz na hlavní komunikaci kolem
školy, bude zde zvýšený hluk a prašnost.

24. a 25 září bude obec Nemile pořádat český pohár v závodu minikár. Bohužel na termín 23. a 24. září byly
vyhlášeny i komunální volby. Volby proběhnou tak jako vždy v suterénu obecního úřadu v pátek a sobotu. V pátek bude
vše beze změny, ale v sobotu a v neděli bude uzavírka na krajské komunikaci od horní autobusové zastávky po kulturní
dům. Počítejte prosím s tím, že v sobotu se autem k volbám dostanete pouze objížďkou přes Zábřeh.

Na závěr přeji dětem příjemné prožití nejkrásnějšího období prázdnin a nám všem klidné a příjemné letní měsíce.

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

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

Upozornění na poplatky po splatnosti!!!

Do dne 30.6.2022 byl termín uhrazení obecních poplatků!
Jde o poplatek za komunální odpad a za psa. I po tomto datu
však stále evidujeme neodpovědné občany, kteří poplatky ještě
neuhradili. Poplatky za komunální odpad je zákonná povinnost a
řídí se zákony 541/2020Sb. a vyhláškou 273/2021Sb.
Nezaplacením poplatku může podle zákona být občan postižen
sankčním navýšením až o 300%, následně až exekučním
řízením!

Osoby zdržující se mimo ČR mají povinnost do 30.6. daného roku doručit čestné prohlášení o této
skutečnosti. Pokud se tak nestalo, mají povinnost uhradit poplatek za komunální odpad v plné výši.
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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.

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

Posílení telekomunikačních služeb v obci

Na jaře letošního roku společnost Cetin a.s. postavila nový
sloupový přijímač pro sestavu DSLAM (kousek od prostředničky).
Toto zařízení bude umožňovat rychlé připojení k internetu po
telefonní lince. Spustit by se mělo na podzim tohoto roku. Po
spuštění se stačí obrátit na poskytovatele internetu s žádostí o
možnosti zřízení internetu přes datový kabel. Rychlost by měla
dosahovat až 100 MB za sekundu.

Zbudování nových ploch pro kontejnery na tříděný odpad

Na jaře byly v Nemili u čerpací stanice, na hřbitově v Nemili
a u obchodu v Lupěném zbudovány firmou Ekozis nové zpevněné
plochy pro kontejnery na tříděný odpad. K těmto zpevněným plochám bude ještě do konce roku doděláno
dřevěné oplocení. Stavba stála 503 647 Kč a částkou 296 450 Kč na ni přispěl formou dotací Operační program
Životního prostředí.

Bohužel musím apelovat na všechny občany, že kontejnery neslouží jako skládka. Pokud máte odpad,
který tam nepatří, nebo se do kontejneru nevleze, prosím odvezte jej k čističce odpadních vod. Nepořádku,
který musíme po lidech uklízet, je čím dál více, a proto jsme začali okolí kontejnerů monitorovat.

Vesnice roku

Obec Nemile se v letošním roce zúčastnila soutěže vesnice roku. Proto 2.6. naši obci
navštívila hodnotitelská komise Olomouckého kraje. Na první tři místa se naše obec sice
nedostala, ale dostali jsme speciální finanční ocenění za inovativní přístup k rozvoji obce
s respektem k tradicím. Ocenění si nesmírně vážím a tímto bych chtěl ještě jednou poděkovat
všem, co pomáhali s přípravami a zvelebováním naší obce. Bez nich bych to nezvládl.

Oprava pomníků

Na hřbitově v Nemili byl opraven válečný hrob a také pomník u kaple v Nemili. Restaurátorské práce
provedl René Seifried za cenu 256.604 Kč. Opravu podpořilo ministerstvo obrany formou dotace ve výši
189.317 Kč.
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Veřejné osvětlení

Obec Nemile zpracovává projektovou dokumentaci na rekonstrukci veřejného osvětlení. Návrh na
rekonstrukci je k dispozici na webových stránkách www.obecnemile.cz, nebo na obecním úřadě. Každý, kdo
bude mít zájem, může návrh připomínkovat.

Nabídka ořezu

Obec Nemile by se ráda dotázala, zda by někdo neměl zájem o výřez stromů, keřů a větví. Dřevo z této
prořezávky by obec ponechala za přijatelnou cenu. Jedná se např. o výřez dřevin u “Korétek”, pod bývalou
hospodou u Oskara, či podél dráhy u splavu. V případě zájmu kontaktujte starostu obce.

Oprava zpevněných ploch na hřbitově v Lupěném

Na hřbitově v Lupěném v letošním roce plánujeme opravit bránu, přední část plotu a zpevněné plochy.
Zpevněné plochy budou zhotoveny z žulové kostky, brána bude opískována a natřena. Přední část plotu bude
vyměněna úplně. Momentálně vybíráme firmu, která nám dílo zhotoví. Pokud Vás zajímá podrobněji v jakém
rozsahu se bude hřbitov opravovat, podívejte se prosím na web obce www.obecnemile.cz, nebo se doptejte na
obecním úřadě.

BOX Zásilkovny
Box je již v provozu. Umístěn je vedle obecního úřadu. Dle informací od občanů

jej již mnozí běžně užívají a jsou se službami spokojeni. Veškeré další informace ohledně
této zásilkové služby můžete získat na webových stránkách: www.zasilkovna.cz.

Volby do zastupitelstev a třetiny senátu
Prezident republiky vyhlásil na dny 23. a 24. září 2022 volby do zastupitelstev obcí a třetiny Senátu

Parlamentu České republiky (I. kolo) rozhodnutím publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 81/2022 Sb.
Voličem je státní občan ČR, který nejpozději 24. září 2022 dovrší 18 let a má v obci trvalý pobyt. Další
informace najdete na webu obce, případně na stránkách ministerstva vnitra: mvcr.cz.

Naší obce se v tomto termínu týkají jen volby do zastupitelstev, protože obec Nemile spadá do
senátního volebního obvodu č. 66 Olomouc, který v tomto termínu nevolí. Současným našim zvoleným
senátorem je Marek Ošťádal (STAN). Případné další informace o senátu, senátorech a jejich činnosti najdete na
webu: senat.cz.

ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

Usnesení z veřejného zasedání obce Nemile - 2.5.2022
ZO schvaluje:

Smlouvu o výpůjčce se Svazkem obcí
Mikroregionu Zábřežsko, se sídlem Masarykovo
nám. 510/6, 789 01 Zábřeh. Předmětem smlouvy
je přenechání obci Nemile k bezplatnému užívání
kontejner se spodním výsypem na tříděný papír.
Smlouvu o výpůjčce se Svazkem obcí
Mikroregionu Zábřežsko. Předmětem smlouvy je
přenechání obci Nemile k bezplatnému užívání
štěpkovače Eliet super prof.
Smlouvu o výpůjčce se Svazkem obcí
Mikroregionu Zábřežsko. Předmětem smlouvy je
přenechání obci Nemile k bezplatnému užívání

2000 ks kelímků o objemu 0,5 l a 500 ks kelímků
0,3 l včetně přepravních boxů.
Nájemní smlouvu a smlouvu o budoucí smlouvě o
zřízení služebnosti s Olomouckým krajem,
Smlouva se sjednává na pozemku p.č. 620/1
v k.ú. Nemile za účelem stavby „Opěrná zeď pod
školou v obci Nemile“.
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti
se společností Cetin a.s. Služebnost se sjednává
na pozemek parc. č. 587/1 v k.ú. Nemile.
Smlouva o poskytnutí dotace s Olomouckým
krajem. Účelem poskytnutí dotace je částečná
úhrada výdajů na pořízení, technické zhodnocení
a opravu požární techniky a nákup věcného
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vybavení a zajištění akceschopnosti jednotky
sboru dobrovolných hasičů Nemile.
Smlouva o podmínkách napojení, o spolupráci a
součinnosti při realizaci plynárenského zařízení a
o smlouvě budoucí nájemní se společností
GasNet, s.r.o.

Doplnění programu:
Zpráva o provedené inventarizaci v obci Nemile
k 31.12.2021.
Rozpočtová změna č.3/2022.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu
Olomouckého kraje na rok 2022 na výstavbu
opěrné stěny areálu Základní a Mateřské školy
Nemile.
Protokol o kontrole České inspekce životního
prostředí ČIŽP/48/2022/1712 .
Zpracování projektová dokumentace pro opravu
komunikace v obci Nemile Ing. Zdeňkem
Vitáskem za cenu 24.000 Kč bez DPH.
Rozpočtová změna č.2/2022.

Usnesení z veřejného zasedání obce Nemile - 30.5.2022
ZO schvaluje:

Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021 –
2026.
Zásady pro poskytování příspěvku na obědy
občanům obce Nemile.
Kupní smlouvu s Mojmírem Janků, na koupi
pozemku parc. č. 129/8 o celkové výměře 32 m2,
za celkovou cenu 2.560 Kč.
Kupní smlouvu s Dagmar Holinkovou, Radkem
Holinkou, Bc. Michaelou Holinkovou a Ing.
Davidem Holinkou, na koupi částí pozemků parc.
č.502/10 o celkové výměře 10m2, parc. č.502/11,
o celkové výměře 5m2 a parc. č. 502/12 o celkové
výměře 78m2, rozdělené geometrickým plánem,
který vyhotovila firma Engeo geodeti s.r.o.
Celková cena za koupi pozemků je 7.440Kč.
Kupní smlouvu s Evou Stanzelovou a Leo
Stanzelem na koupi částí pozemku parc. č.497/2 o
celkové výměře 15m2, který vyhotovila firma
Engeo geodeti s.r.o. Celková cena za koupi
pozemku je 1.200Kč.
Kupní smlouvu s Antonínem Novákem, na koupi
pozemku parc. č. 489/7 o celkové výměře 34m2
za celkovou cenu 2.720Kč.

Doplnění programu:
Schválení pořadí uchazečů dle doporučení
hodnotící komise v závěrečné zprávě o posouzení
a hodnocení, tedy přidělení zakázky „Opěrná zeď
pod školou v Nemili“ uchazeči ,,EKOZIS spol.
s.r.o.”, 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.
Rozpočtová změna č.4/2022

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
Zápis č. 1/2022 z jednání finančního výboru obce
Nemile ze dne 21.02.2022
Příkazní smlouvu č. 480/2022 s Osigeno – veřejné
zakázky a dotace s.r.o., na zpracování projektové
dokumentace na rekonstrukci a dostavbu ZŠ a MŠ
v obci Nemile - II

Usnesení z veřejného zasedání obce Nemile - 27.6.2022
ZO schvaluje:

Rozpočet Základní a Mateřské školy Nemile,
příspěvkové organizace za rok 2021.
Střednědobý výhled Základní a Mateřské školy
Nemile, příspěvkové organizace na rok
2023-2024.
Hospodářský výsledek ZŠ a MŠ Nemile za rok
2021.
Roční účetní závěrka ZŠ a MŠ Nemile za rok
2021.
Roční účetní závěrka obce Nemile za rok 2021.
Závěrečný účet obce Nemile za rok 2021 a
Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření
obce Nemile za rok 2021 s výhradami. Nápravné
opatření obec Nemile provede do 30.9.2022.
Poskytnutí investiční dotace Základní a Mateřské
škole v Nemili, příspěvkové organizaci ve výši
180.000Kč na vybavení školní kuchyně.
Schválení pořadí uchazečů dle doporučení
hodnotící komise v závěrečné zprávě o posouzení
a hodnocení, tedy přidělení zakázky „Zpracování
projektové dokumentace na rekonstrukci a
dostavbu Základní a mateřské školy v Nemili –
II.“ uchazeči ,,Ing. Roman Unzeitig, IČ:
73160369 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.
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Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
Zápis kontrolního výboru ze dne 14.4.2022

Rozpočtová změna č.5_2022.

DALŠÍ INFORMACE, PŘÍSPĚVKY

ZE ŽIVOTA ŠKOLY

Práce Ekotýmu a brigáda s rodiči MŠ 16. 5. 2022
V rámci Ekoškoly jsme si na začátku školního roku naplánovali s

Ekotýmem plnění několika úkolů, které se týkají zlepšení blízkého okolí
mateřské školy. Patří sem také péče o školní zahradu. Děti samy plnily
některé úkoly, např. vyplely hmatový chodník a hmyzí hotel doplnily trávou,
větvičkami a dřívky. Na doplnění hlíny a osázení vyvýšeného záhonu a
opravení bylinkové spirálky nám naše síly nestačily. V odpoledních hodinách jsme 16.5. uspořádali brigádu a
účast rodičů byla příjemně vysoká. Akci jsme zakončili opékáním buřtíků u ohně.

Poděkování rodičům a obci - brigáda MŠ 16. 5. 2022
Chtěli bychom poděkovat všem rodičům a přátelům školy, kteří nás přišli podpořit. Jmenovitě bychom

chtěli poděkovat mužům, kterým šla práce s nářadím od ruky, a to p. Jakubcovi, Crhákovi, Doleželovi,
Vysloužilovi, Novákovi a Janků. Za obětavou pomoc děkujeme paní Crhákové, Bezděkové, Vernerové, Štecové,
Strykové, Jarmarové, Doleželové a paní Janků, která nám také zakoupila sazenice jahod.
Obrovské poděkování patří všem členům Ekotýmu, kteří celou akci naplánovali a velké díky patří také obci,
která nám zajistila hlínu a odvoz nepotřebného materiálu.

Za celý Ekotým Jarmila Sobotová, učitelka MŠ
Spolupráce MŠ Nemile s Internou v Zábřeze

Naše spolupráce s Internou v Zábřeze začala v období Velikonoc. V MŠ jsme s dětmi vyrobili
velikonoční ozdoby a zapojili jsme se do akce s názvem „Velikonoční strom Interny“. Společně s místními
klienty, převážně babičkami a dědečky, a zaměstnanci jsme ozdobili keř před Internou.

Dne 25. 5. 2022 jsme potěšili babičky a dědečky pásmem básniček a písniček a děti jim předaly malý
dárek. Bylo to moc krásné a dojemné, mezi dětmi a obecenstvem proudila pozitivní energie. Málokdo udržel slzy
dojetí. Za své vystoupení byly děti odměněny batůžkem se sladkostmi a malou hračkou.

Toto setkání v nás všech zanechalo hluboký zážitek a nepřenositelnou zkušenost dětí. Určitě společně
vymyslíme i další aktivity.

Sobotová Jarmila a Kólová Blanka, učitelky MŠ Nemile
Poděkování z Interny

Chtěla bych touto cestou poděkovat paní učitelce Sobotové a Kólové, dětem z MŠ Nemile za moc hezké
vystoupení, kterým potěšili uživatele sociálních lůžek Interny Zábřeh s.r.o.
25. 5. 2022 navštívily naše zařízení. I když se počasí ten den nevydařilo a pršelo, přesto děti v pláštěnkách a
pěšky z Nemile dorazily. Naši uživatelé už byli na vystoupení připraveni, moc se těšili. Děti předvedly opravdu
krásné vystoupení plné písniček, tanečků a velmi pozitivní energie. Navíc měly pro naše uživatele připravený
dárek, vyrobené srdíčko a kytičku šeříku. Samozřejmě i my jsme připravili dětem překvapení, jako poděkování si
odnesly malé batůžky, ve kterých měly pár sladkostí.

Celé dopoledne bylo opravdu velmi vydařené, určitě zanechalo nezapomenutelný zážitek pro děti, naše
uživatele a personál Interny Zábřeh s.r.o.

Velice si vážíme spolupráce s mateřskou školou a bude nám ctí i nadále spolupracovat.
Bc. Petra Foltová, vrchní sestra
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Zápis do ZŠ a MŠ Nemile, pro školní rok 2022/2023

V pondělí 11. dubna 2022 se uskutečnil zápis do základní školy. Do první třídy naší školy nastoupí 1. září deset
prvňáčků. Devět z nich je místních, jedno dítě je ze Zábřehu. V novém školním roce by se v základní škole mělo
vzdělávat 33 žáků.

V květnu se uskutečnil zápis do školy mateřské. Druhé květnové pondělí žádalo o přijetí 19 dětí, z nich 14 bylo
místních a 5 z přilehlých obcí nebo z města Zábřeh. Jelikož kapacita naší mateřské školy je pro tolik zájemců
nedostačující, do MŠ jsme mohli přijmout pouze 10 žadatelů z obce Nemile a Lupěné.

Poděkování

Děkujeme našemu zřizovateli, obci Nemile, za poskytnutí autobusu pro uskutečnění školních výletů. Díky
dopravě zdarma měly možnost děti MŠ navštívit 31.května Zoo Lešná. Žáci ZŠ se podívali 2.června do
Svíčkárny v Olomouci a do Doubravského dvora u Červenky. Oba výlety se velice vydařily. Fotografie z akcí si
můžete prohlédnout na webových stránkách školy www.zsnemile.webpark.cz v záložkách MŠ/ Naše akce a
Fotogalerie MŠ. Fotografie z akcí ZŠ jsou umístěny v záložce Fotogalerie.

Pavlína Neuwirthová, ředitelka školy

Slavnostní mše v kapli Narození Panny Marie v Nemili

Dne 14.8.2022 jste zváni do kaple Narození Panny Marie v Nemili. Od 10:30 hodin se zde
bude konat slavnostní mše s obnovením svěcení po její opravě.

Novinky z kroužku Mladých hasičů Nemile

Jen co se rozjařilo a mohli jsme s dětmi zavítat z tělocvičny na hřiště, začali jsme
se velmi usilovně věnovat tréninkům a přípravě široké škály disciplín na hasičské soutěže,
které nás čekaly v průběhu května a června letošního roku.

V celostátní hře Plamen se naše tři soutěžní družstva celkem zúčastnila pěti soutěží
ze sedmi. V kategorii starších žáků bylo naše družstvo 19. z 21. V kategorii mladších žáků
obsadilo družstvo Nemile A - 12. místo a Nemile B - 18. místo z 22 družstev okresu.
Vzhledem k tomu, že s dětmi trénujeme teprve od října 2021 a neúčastnili jsme se
podzimních soutěží, považujeme naše výsledky za velmi dobré.

V celostátní výtvarné soutěži „Požární ochrana očima dětí“ za okres Šumperk se v kategorii předškoláci
umístila Michaela Štecová na 2. místě a na 1. místě Aneta Navrátilová. Viktorie Obšilová získala 2. místo
v kategorii ZŠ 2. stupeň.

Letošní závěrečný hasičský trénink jsme věnovali
„cestě za pokladem“. Pomocí topografických značek a
dalších indicií děti hledaly cestu k pokladu následně
skrytého v okolí Posezení u hasičské lípy pod Klárinkou.
Schovaný poklad, tj. dřevo na oheň, papír, sirky a špekáčky,
odkryli pomocí určení tří azimutů.

Poslední naší aktivitou a zároveň velkou výzvou pro
vedoucí bylo soustředění v Herolticích, které proběhlo ve
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dnech 24., 25. a 26. června 2022. Pobytu se zúčastnilo 22 dětí a 8 vedoucích. Děti byly rozděleny do 4 družstev a
soutěžily ve 12 hasičských disciplínách. Na závěr proběhlo vyhodnocení všech disciplín a děti byly odměněny
věcnými cenami.

Mimo jiné jsme se věnovali volnočasovým aktivitám, jako např. míčové hry, tenis a stolní tenis,
badminton, plavání v bazénu a dále pak výšlapu na Bukovou horu, k prameni Moravské Sázavy a na Suchý vrch.
Soustředění jsme v neděli odpoledne zakončili prohlídkou dělostřelecké tvrze Hůrka v Králíkách.

Bližší informace k soustředění včetně fotografií najdete na www.sdhnemile.cz.

Věříme, že hasičské aktivity, soutěže a soustředění mladé hasiče baví a těšíme se s nimi na viděnou
v příštím školním roce. Rádi bychom rodiče informovali o tom, že v současné době nové děti do 10 let věku
nepřijímáme z důvodu přeplněné kapacity kroužku. Děkujeme za pochopení.

Za kolektiv vedoucích Mladých hasičů Nemile:
Lukáš Urban - hlavní vedoucí mládeže, tel. 720 323 369, e-mail: sdhnemile@seznam.cz,

Barbora Štecová – zástupce vedoucího mládeže

SLOVO OBČANŮ

Jako rodič jsem velmi spokojený s
obnovením činnosti a veškerých
aktivit mladých hasičů v obci. Děti
jsou v kroužku spokojené a těší se do něj!
Díky patří hlavně všem nadšeným
vedoucím! :-)

(on)

Mrzí mě, že sportovní organizace Sokol v obci
nenabízí aktivity ani neoslovuje malé děti. Jeví se mi
uzavřená pro své dlouholeté členy, případně zaměřená
na vlastní výdělečné sportovní akce. Nevím kde se oficiálně
prezentuje, ale na FB profilu se pyšní jen roky starými
příspěvky. Nejspíše si neuvědomují, že takový přístup vede,
po odchodu stárnoucích členů, k zániku.

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