
 
 

SLOVO STAROSTY 
Milí přátelé,  
léto je za námi a naše okolí se pomalu halí do podzimní nálady. Začíná nám klidné a lenošné                  
předvánoční období a já bych Vás proto chtěl zapojit do dění a rozhodování v obci.  

Nejprve bych Vás chtěl s dostatečným předstihem informovat, že obec Nemile plánuje           
uspořádat v příštím roce Den mikroregionu Zábřežska. Naše obec, i když si to někdy neuvědomujeme,              
má mnoho zajímavých míst a při tomto dni bychom si vše mohli připomenout a pochlubit se tím i                  
ostatním. Tato akce bude velmi náročná na organizaci, a proto bych chtěl požádat, zda by se mezi                 
Vámi nenašli lidé, kteří by nám pomohli jako dobrovolníci a zapojili se do organizace a pomoci. Pokud                 
by se ve Vás ochota našla, nebojte se mě prosím oslovit. 

Jako druhou věc bych Vás chtěl požádat o součinnost při hledání vad po výstavbě kanalizace.               
Uběhl tomu již rok, co byla kanalizace a povrchy na komunikaci dodělány a v nejbližších dnech bude                
obec projednávat se zhotoviteli vady a nedodělky. Tímto bych Vás chtěl požádat, zdali víte o               
jakémkoliv nešvaru,  abyste jej nahlásili na obecním úřadě. Neradi bychom něco přehlédli. 

Dále mám na Vás v tomto zpravodaji ještě pár otázek a žádostí. 
Závěrem bych chtěl poděkovat p. Ing. arch. akad. arch. Ondřeji Svobodovi za ochotu a svůj čas , který                  
v posledních měsících věnoval tvorbě architektonických studií podoby hřiště a okolí kulturního domu,            
které budou základem pro lepší bytí v obci. S výsledkem jeho práce Vás budeme postupně seznamovat.  

Petr Šimek, starosta obce 
OÚ DÁVÁ NA VĚDOMÍ 

Úhrada stočného - opakovaná výzva 
Na základě smlouvy a dle zvolené varianty ve smlouvě. Splatnost stočného je            

závislá: 
Varianta 1 – dle výše dodané vody – úhrada bude probíhat na základě odečtů vody,               
které provede firma ŠPVS během září a října. Splatnost do 30.11.2019, částka 43,66             
Kč za 1 m3 vody. 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. Toto číslo je jedinečné. 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 mít poplatník nezaplaceno a stává se neplatičem! 
Varianta 2 – kombinací více zdrojů dodávek vody – platba stejně jako u varianty č.1, po odečtu                 
vodoměrů. Splatnost do 30.11.2019 
Varianta 3 – dle směrných čísel (paušálem) – splatnost je do 31.10.2019. Částka 1273,- Kč na                
osobu s trvalým pobytem v obci (i pokud se v obci nezdržuje – studium, práce jinde v ČR…..).                  
Poplatek na listopad a prosinec 2019 bude teprve stanoven a jeho splatnost bude do 31.12.2019.               
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              
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shodný s číslem odběrného místa, které je uvedeno v příloze (poslední strana) smlouvy o              
odvádění odpadních vod a je v levém horním rohu. Toto číslo je jedinečné. Podle něj se při platbě                  
rozezná, 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 mít poplatník nezaplaceno a stává se                
neplatičem! 

 
Úhrada vodného (Lupěné)  - opakovaná výzva 

Splatnost tohoto poplatku je 30.11.2019, částka 45,98 Kč za 1 m3 vody. 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. VS je ve               
tvaru 2120+číslo popisné, za které je hrazeno (např.u platby vodného za č.p. 68 bude VS 212068).                
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 mít poplatník              
nezaplaceno a stává se neplatičem! 

 
ANKETA 

Na schůzích obecního zastupitelstva se často řeší některé otázky související s životem v obci              
(např. Je nutné svítit veřejným osvětlením celou noc? Proč nejsou nádoby na tříděný odpad tam, či                
jinde? apod.). Protože bychom rádi znali názor občanů, vznikla i tato anketa. 

V příloze zpravodaje je vložený list s anketou. Po vyplnění prosím odstřihněte a můžete              
odevzdat do schránky u obecního úřadu, popř. napsat na e-mail starosty: petr.simek@nemile.cz 

 
Hrobová místa  - opakovaná výzva 

Zkontrolujte si, zda máte k hrobovému místu platnou smlouvu. Nové smlouvy           
se musí sepsat i s nájemci, kteří pohřbili příbuzného. Smlouvy dle zákona o             
pohřebnictví musí být platné po dobu deseti let od posledního pohřbení. Prosíme            
takové nájemce hrobů, aby se o novou smlouvu přihlásili na podatelně OÚ. Smlouvy             
jsou vystavovány vždy na určité období (nejsou „doživotní“). Bez platné smlouvy a při             
neuhrazení poplatku za hrobové místo ztrácí nájemce práva k hrobu a hrob může být nabízen jinému                
zájemci. 

Dále obecní úřad upozorňuje, že pokud nájemce hrobu plánuje úpravy hrobů, nebo rozsáhlejší             
opravy, je potřeba k takovému úkonu mít souhlas obecního úřadu. Bez souhlasu nesmí nic takového               
podnikat, protože majitelem hrobů je obec Nemile. 

 
Dodatky ke smlouvám o odvádění odpadních vod 

V nejbližších dnech Vám budou do schránek doručeny       
dodatky (č.1) ke Smlouvám o odvádění odpadních vod. Dodatky se          
budou doručovat ve dvou vyhotoveních. Jeden výtisk po podepsání         
vraťte na OÚ a druhý si uschovejte u Vaší smlouvy.   
Znění dodatku: 
Tímto dodatkem se nahrazuje bod 4.2. smlouvy o odvádění         
odpadních a to následujícím způsobem: 
Nové znění bodu 4.2. 
Výši úhrady vypočte Provozovatel dle čl. 3.1. v cenách platných v           
příslušném odečtovém období. 
- splatnost u varianty dle výše dodané vody bude do 30.11. daného            
roku; 
- splatnost u varianty jako součet množství vody dodané a množství získané z jiných zdrojů bude do                 
30.11. daného roku; 
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- splatnost u varianty výpočtem dle směrných čísel roční spotřeby bude posledním dnem za 
dané období; 
Dodatek č.1 nabývá účinnosti dnem podpisu obou stran. 

 
Povinné čipování psů 

Od 1. ledna 2020 vstupuje na základě       
novely veterinárního zákona č. 302/2017 Sb.      
v účinnost povinnost označovat psy na      
území České republiky mikročipem (viz leták      
Státní veterinární správy vpravo).    
Podrobnější informace najdete na webu     
Státní veterinární správy: www.svscr.cz 
 
Pro občany přímo v obci Nemile nabízí       
očipování  MVDr. Petr Šebesta:  

- ve středu 16.10. od 17:00 do 17:30       
hod.  

- u obecního úřadu 
 
Cena čipu, jeho aplikace a registrace je       
500,- Kč/1pes. 
 

V jiném termínu můžete navštívit přímo veterinární ambulanci MVDr. Petra Šebesty na 28.října             
885/29 v Zábřeze (bývalé kasárny). 
Ordinační hodiny: Po, Út, Čt - 16:00-18:00 

St - 16:00-17:00 
 

Informace o doručování písemností 

Informace o doručování písemností osobám s trvalým pobytem na         
adrese ohlašovny obecního úřadu Nemile 93 (dále OÚ Nemile).  

Obecní úřad Nemile 93 upozorňuje, že od 1. 1. 2016 platí           
povinnost ohlašoven, v jejichž sídle má fyzická osoba trvalý pobyt, zajistit           
vhodné místo, kde bude možné uložit oznámení o uložení zásilky a výzvu            
s poučením (§ 10c zákona č.133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných            
číslech, v platném znění). 

Oznámení o uložení zásilky a výzvy s poučením pro občany, kteří           
mají adresu trvalého pobytu Nemile 93 (úřední), se ukládají na podatelně           
OÚ Nemile.  

V této souvislosti upozorňujeme, že OÚ Nemile umožňuje v souladu s výše uvedenou právní              
úpravou pouze uložení oznámení o uložení zásilky a výzvy s poučením, nikoliv již zásilky samotné.               
OÚ Nemile není ze zákona oprávněn přebírat soukromou korespondenci fyzických osob. Vlastní            
zásilky zasílané osobám s adresou trvalého pobytu OÚ Nemile jsou ukládány u pobočky České pošty               
v Zábřehu, Postřelmovská 465/1A. 

Dále upozorňujeme, že z výše uvedené povinnosti ohlašoven nevyplývá povinnost ohlašoven           
aktivně informovat občany s trvalým pobytem na adrese ohlašovny o tom, zda ohlašovna obdržela              
oznámení o uložení zásilky či výzvy s poučením. 

V zájmu každého občana by mělo být učinění takových opatření, aby mu mohly být písemnosti               
doručovány tam, kde se fakticky zdržuje, případně využití všech možností vyplývajících z platné             
legislativy (např. zajištění ,,odnosu“ nebo “dosílky“ na poště, zřízení P.O.BOXU na poště, zřízení             
datové schránky, nahlášení doručovací adresy na ohlašovně). 
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Velkoobjemové kontejnery - tentokrát u ČOV 
Vážení občané, jako každý podzim pro Vás budou nachystány velkoobjemové kontejnery,           

tentokrát u ČOV. Objemový, elektro a nebezpečný odpad budete moci vozit: 
od pondělí 14.10. 2019 od 9:00 hod. 
do úterý 15.10.2019 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 ! 

 
ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE 

 
Usnesení z veřejného zasedání obce Nemile -       
19.8.2019 
ZO schvaluje: 
❏ nákup pozemku p.č. 391/27 v k.ú. Filpov u       

Zábřeha o výměře 39m2 , který se odděluje od         
pozemku p.č. 391/25 v k.ú. Filipov u Zábřeha.       
Pozemek se kupuje od Pavlíny Šmirausové a       
Jakuba Šmirause, za cenu 3.900 Kč. Dále se        
kupní smlouvou kupuje pozemek p.č. 395/5 v k.ú.       
Filipov u Zábřeha o výměře 5m2, který se        
odděluje od pozemku p.č. 395/4 v k.ú. Filipov u        
Zábřeha. Pozemek se kupuje od Tomáše Jurenky,       
za cenu 500 Kč. Pozemky jsou rozděleny dle        
geometrického plánu č. 211-65/2019 ze dne      
23.5.2019, který vyhotovil Ing. Igor Vychlopeň. 

❏ smlouvu o dílo s René Seifridem, sochařem a       
restaurátorem, Radílkova 10, 772 00 Olomouc na       
restaurování kamenného kříže u kaple v obci      
Nemile, parc. č. 6/3, v k.ú. Nemile za cenu        
49.852 Kč bez  

❏ smlouvu o dílo s René Seifridem, sochařem a       
restaurátorem, Radílkova 10, 772 00 Olomouc na       
restaurování kamenného kříže u kaple v obci      
Nemile, parc. č. 473/1, v k.ú. Lupěné za cenu        
76.800 Kč bez DPH; 

❏ smlouvu o dílo s Osigeno s.r.o. – veřejné zakázky        
a dotace s.r.o. se sídlem Petrovská 594, 788 13         
Vikýřovice, IČ:05931614 na zhotovení žádosti o      
dotaci z dotačního programu Ministerstva pro     
místní rozvoj – Podpora a rozvoj venkova pro rok         
2020 na projekt ,,Obnova místních komunikací      
2c, 15c, 16c v obci Nemili´´; 

❏ závěrečný účet obce Nemile za rok 2018 a        
Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření     
obce Nemile za rok 2018 bez výhrad; 

❏ smlouvu o dílo se zpracovatelem MgA. Ondřejem       
Pchálkem, Masarykovo náměstí 511/6a, 78901     
Zábřeh, IČ:054647714 na zhotovení    
architektonické studie dětského hřiště, včetně     
přístřešku za cenu 75 000 Kč; 

❏ smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného       
břemene a dohodu o umístění stavby č.       
IP-12-8024632/3 se společností ČEZ distribuce,     
a.s. se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly,      
Teplická 874/8, PSČ 40502, IČ: 24729035      
břemeno se zřizuje na pozemek p.č. 391/27, v.ú.        
Filipov u Zábřeha. 

 
ZO bere na vědomí: 
❏ Rozpočtová změna č.6/201 
 
Usnesení z veřejného zasedání obce Nemile -       
7.10.2019 
ZO schvaluje: 
❏ žádost o bezúplatný převod pozemku dle §7       

odst. 2 a 4 písm. a) b) zákona č. 503/2012 Sb. O            
Státním pozemkovém úřadu a o změně      
některých souvisejících zákonů, ve znění     
pozdějších předpisů. Obec žádá o převod      
pozemku p.č. 129/1 v k.ú. Nemile o výměře        
1408 m2 zapsaný na LV 10002; 

❏ dodatek č.1 na práci ,,Zpracování projektové      
dokumentace – Výstavba chodníků a     
parkovišť‘‘se společností AGPOL s.r.o.,    
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Jungmanova 153/12, 779 00 Olomouc.     
Dodatkem se mění doba plnění a předání díla; 

❏ smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného       
břemene č. IE-12-8006447/VB/4 a dohodu o      
umístění stavby č.IE-12-8006447/DO/4 se    
společností ČEZ Distribuce, a.s IČ 24729035 se       
sídlem Děčín IV-Podmlky, Teplická 874/8, PSČ      
40502; 

❏ smlouvu o dílo s Osigeno s.r.o. – veřejné        
zakázky a dotace s.r.o. se sídlem Petrovská 594,        
78813 Vikýřovice, IČ:05931614 na zhotovení     
žádosti o dotaci z dotačního programu      
Ministerstva pro místní rozvoj – Podpora a       
rozvoj venkova pro rok 2020 na projekt       
,,Oprava kaple Nemile´´; 

❏ smlouvu o dílo s Osigeno s.r.o. – veřejné        
zakázky a dotace s.r.o. se sídlem Petrovská 594,        
78813 Vikýřovice, IČ:05931614 na zhotovení     
žádosti o dotaci z dotačního programu      
Ministerstva pro místní rozvoj – Podpora a       
rozvoj venkova pro rok 2020 na projekt       
,,Oprava hasičské zbrojnice v Nemili”; 

❏ dodatek č.2 ke smlouvě o poskytnutí příspěvku       
na zajištění dopravní obslužnosti Olomouckého     

kraje, se sídlem Jermenkova 40a, 779 11       
Olomouc, IČ:60609460. Dodatkem se mění     
výše ročního příspěvku a to na 150 Kč x počet          
trvale žijících obyvatel; 

❏ smlouvu o dílo se zpracovatelem MgA.      
Ondřejem Pchálkem, Masarykovo náměstí    
511/6a, 78901 Zábřeh, IČ:054647714 na     
zhotovení architektonické studie přístavby    
školní budovy a jejího okolí včetně přístřešku za        
cenu 147 000 Kč; 

❏ přijetí dotace a uzavření smlouvy o poskytnutí       
dotace s Olomouckým krajem, Jeremenkova     
1191/40a, Hodolany, 779 11 Olomouc.     
IČ:60609460. Přijetí dotace ve výši 65 000 Kč        
je za účelem finanční podpory určené na       
investiční dotace do oblasti zabezpečení     
provozu a údržby povrchů a vybavení      
sportovních a tělovýchovných zařízení    
Olomouckého kraje. 

 
ZO bere na vědomí: 
❏ Zápis kontrolního výboru ze dne 10.4.2019 
❏ Rozpočtová změna č. 8/20 

 
DALŠÍ INFORMACE, PŘÍSPĚVKY 

Poděkování 
Vážení spoluobčané - přátelé! 
Rádi bychom vám poděkovali za psychickou, fyzickou i finanční pomoc,          
kterou jste nám poskytli v naší nenadálé těžké životní situaci. Této pomoci            
si velmi vážíme! 

Radka a Hynek Maturovi 
 

Tvoření pro matky s dětmi v místní knihovně 
Strašidelné tvoření pondělí 14.10. 16.30-18.00 hod cena 50 Kč 
Vánoční tvoření pondělí 9.12. 16.30-18.00 hod cena 50 Kč 
 

Bližší informace a přihlášení na tel. 607042002 pí. Daňková 

Tvrz Nemile u Zábřeha 
FACEBOOKový profil "TVRZ NEMILE U ZÁBŘEHA" není již nějakou dobu naším oficiálním kanálem.             
Správce tohoto profilu se již na aktivitách TVRZE ani na její správě nepodílí a nemá s TVRZÍ nic společného.                   
Bohužel se nám těmito nevěrohodnými zprávami snaží škodit. Aktuální informace naleznete pouze na webu. 

Převzato z oficiálních webových stránek: tvrz-nemile.estranky.cz 
 

Škola Nemile vás zve: 
Putování za hvězdičkou 

Srdečně zveme všechny děti (i jejich rodiče), co se nebojí tmy a mají rádi malá               
dobrodružství, k Šubrtově kapličce ve čtvrtek 7.11.2019. V 17.00 hodin vyrážíme za            
svitu světýlek na tradiční Putování za hvězdičkou. Doputujeme od kapličky přes pole a             
„prostředničku“ ke škole. Po cestě na Vás budou čekat zajímavé 
úkoly a na konci putování malé překvapení s občerstvením. 
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Vánoční trhy a dílny 
Letošní (před)Vánoční trhy a dílny se uskuteční v pátek 29.11.2019 v budově školy. Začínáme v 16                

hodin. Čekají na Vás drobné výrobky spojené s Adventem a Vánoci, pro děti několik dílniček, v nichž si mohou                   
vytvářet podle vlastní fantazie drobné výrobky, směnárna za Nemilské chechtáky (děti fungování směnárny již              
znají), program je doplněný o drobné soutěže dovednostního a vědomostního charakteru. Vánoční trhy a dílny               
se neobejdou bez vánočního punče a drobného občerstvení. Jste srdečně všichni zváni a budete vítanými hosty                
školy. 

 
Dlouhodobé parkování vozidel 

Stále častěji se v naší obci objevuje nešvar: parkování vozidel v prostorách, kde nějakým způsobem               
omezují jiné občany. Touto neohleduplností pak vznikají zbytečné spory, které narušují klima v obci. V horším                
případě omezují např. dostupnost ochranných složek, přehlednost a průchodnost v dopravním prostoru            
bezpečnost chodců a dalších účastníků provozu. 

Odpovědnost za parkování nese provozovatel vozidla a je velmi žádoucí, aby pokud je nucen              
dlouhodobě, popř. pravidelně parkovat mimo svůj vlastní pozemek si problém nějak vyřešil, zejména             
odpověděl na pár zásadních otázek: Komu stojím na pozemku a co mi z toho vyplývá? 

V zásadě jde o prostory typu: veřejná prostranství (obecní pozemky, chodníky, cesty, veřejná zeleň atd.)               
nebo soukromý pozemek. V každém případě bych měl využívání cizího pozemku konzultovat s vlastníkem a               
popř. mít alespoň jeho slovní souhlas. V jiném případě je něco špatně, popř. porušují i zákon. 

Např. zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích stanoví, že přestupku se dopustí ten, kdo neoprávněně               
zabere veřejné prostranství, jde-li o případy, které nelze postihnout podle jiných zákonů.  

Občané kteří parkujete mimo svůj pozemek, udělejte si v tomto pořádek a předejděte zbytečným 
nepříjemnostem!!!  

 
TJ Sokol Nemile 
❖Hledáme nové členy do oddílu stolního tenisu - děti 8 - 15 let. Trénink vždy v pátek od 17 hodin. Přijďte se                      

podívat! 
❖ Silvestrovský turnaj ve stolním tenise pro všechny - začátečníci i pokročilí - 28.12. od 9:00 hod. 
❖Od 23.října 2019 pořádáme 5. ročník Taneční pro dospělé - středa od 19 - 21 hodin. Zájemci se mohou                   

přihlásit na tel.čísle 605276690. Cena 600 - 800 Kč za taneční pár. 
 

 
 

 
Partneři obce: 
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