
SLOVO STAROSTY
Vážení a milí občané,

úvodem bych rád poděkoval všem, kteří se zúčastnili komunálních voleb, ať už aktivně ve volebních komisích,
či jako řádní voliči. Doufám, že jako zastupitelé budeme společně pro obec vykonávat tuto veřejnou službu na
základě svého nejlepšího vědomí a svědomí za účelem lepšího a spokojenějšího života v naší obci.

A pokud mohu trochu osobněji, děkuji všem občanům, kteří mě volili a taktéž zastupitelům, kteří mě
opakovaně potvrdili ve funkci starosty, za projevenou důvěru.

Také bych chtěl touto cestou přivítat v rozhodovacím procesu nového zastupitele Ing. Jakuba Hozíka a
zároveň poděkovat a rozloučit se s Martinem Habigrem, který po minulém funkčním období končí.

V následujících čtyřech letech nás čeká řada úkolů a plánů. Věřím, že společně můžeme posunout obec
Nemili zase o kousek dál a ke spokojenosti nás všech.

Závěrem přeji každému z Vás hodně lásky a štěstí v nadcházejících adventních týdnech a těším se na
naše společná setkávání.

Vše dobré přeje  Ing. Petr Šimek, starosta obce
OÚ DÁVÁ NA VĚDOMÍ

vše uvedeno a aktualizováno také na webu obce: obecnemile.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 30.11.2022!!!

Stočné – dle směrných čísel (paušálem) – (do 31.10.2022!!! - již po
splatnosti ).
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…).
Podklady pro platby byly dostatečně včas rozesílány. V případě
nejasností nebo nedoručení, kontaktujte podatelnu OÚ. Pokud nemáte zaplaceno, neodkladně platbu uhraďte,
jinak bude OÚ nucen započít proces vymáhání.

Úhrada vodného (Lupěné):
Platba bude na základě odečtů vody, které provede firma ŠPVS během září a října. Zálohy během
roku nebyly. Obdržené zálohy Vám byly vráceny zpět na účet. Zaplatit u plateb podle odečtu bude
možné zhruba 20 dní po odečtu (obdržíte z OÚ podklad k platbě). Platba v hotovosti v úředních
hodinách na pokladně OÚ, nebo převodem na účet obce číslo 4318183319/0800 u ČS. Při platbě
převodem musí být uveden správný variabilní symbol!
Splatnost je 30.11.2022!!!

Od 19.12.2022 do 1.1.2023 bude OÚ uzavřen
z důvodu čerpání řádné dovolené.
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Poplatek za komunální odpad

Od nového roku se mění vyhláška o místním poplatku za obecní systém odpadového
hospodářství. Vzhledem k této změně dojde k navýšení sazby poplatku na 550,-Kč za
poplatníka. Poplatek se zvyšuje z důvodu narůstajících nákladů na svoz a likvidaci odpadů
(zejména toho netříděného)!

Jedinou možností, jak se vyhnout zvyšování poplatku, je produkovat co
nejméně odpadu a také jej co nejvíce třídit!!!

Moc děkujeme těm odpovědným občanům, kteří tak
činí, nejen že tak šetří peníze nám všem, ale hlavně tím
pečují o zdraví naší planety pro budoucí generace!

Náklady obce vynaložené na svoz a likvidaci odpadů v roce
2021:

Komunální odpad 379.466 Kč
Plast 52.041 Kč
Bioodpad 13.155 Kč
Objemný odpad 10.035 Kč
Nebezpečný 5.794 Kč
Tříděný odpad 49.724 Kč
Olej 263 Kč
Ostatní 13.103 Kč
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Výsledky komunálních voleb v obci Nemile-Lupěné - aneb kdo jsou vaši zastupitelé?

převzato z webu ČSÚ: volby.cz

Odevzdaných obálek (voličů) za obce Nemile a Lupěné bylo 317, což
značí účast 57,53%.

Na ustavujícím veřejném zasedání dne 17.10.2022 všichni členové
zastupitelstva složili slib v souladu s §69 odst. 2 zákona o obcích a posléze
zvolilo starostou obce stávajícího starostu a zastupitele s nejvyšším počtem
hlasů p. Ing. Petra Šimka a jako místostarostu p. Ladislava Janků.

Prostřednictvím Nemilského zpravodaje zvolení zastupitelé děkují občanům za jejich odpovědnou účast
u voleb a především všem svým voličům za projev důvěry!

Slovo senátora za náš volební obvod (66, Olomouc):
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Plánované akce obecních spolků

Rozsvícení vánočního stromu v Nemili
- NeLuPp o.s.

- sobota 26.11.2022 od 16:30 na hřišti
- kulturní vystoupení dětí ze školky
- občerstvení zajištěno za podpory skupiny

ČEZ
- Prosíme, vemte si s sebou vlastní hrnky

Rozsvícení vánočního stromu v Lupěném
- SDH Lupěné

- neděle 27.11.2022 od 16:30 u hasičárny v
Lupěném

- kulturní vystoupení dětí ze školky
- Prosíme, vemte si s sebou vlastní hrnky

Tradiční adventní punče - NeLuPp o.s.
- 4.12. na hřišti v Nemili, opékání špekáčků
- 11.12. sousedské setkání v Příhoně
- vlastní hrnky s sebou

Živý Betlém v Nemili - Sokol Nemile
- 18.12. v 17:30 na hřišti
- občerstvení zajištěno, vlastní hrnky s sebou
- vystoupí zábřežský dechový orchestr s

koledami

Mikulášská skupina
Vážení rodiče, pokud máte
zájem o návštěvu sv. Mikuláše,
zašlete sms na tel. 607042002
do pátku 2.12.2022. Na
pozdější objednání už
pravděpodobně nebudeme
schopni návštěvu uskutečnit z

organizačních důvodů. Do sms napište: jméno
objednatele, jména dětí (dítěte), adresu.

Bližší informace na tel. 607042002

Tradiční krmení zvířátek - Sokol Nemile
- 24.12. 9:30 sraz u kravína, trasa směr

myslivna-krmelec
- občerstvení pro sebe i pro zvířátka s sebou

Silvestrovský fotbal - Sokol Nemile
TJ Sokol Nemile Vás zve na tradiční Silvestrovský
fotbal
Kdy: 31.12. 2022
Kde: hřiště Nemile
Čas: 13.00 hod
Občerstvení zajištěno.

Pozvánka na tradiční „Člověče nezlob se, aneb
cesta Nemiláka” - NeLuPp o.s.
Kdy: 30.12. 2022
Kde: KD peklo
Čas: od 9.00 hod
Startovné: 100,-Kč
Občerstvení zajištěno.
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ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

Usnesení z veřejného zasedání obce Nemile-
19.9.2022

Rozhodnutí zastupitelstva obce o souladu
s ustanovením § 172 odst. 5 zákona č. 500/2004
Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, o
námitkách uplatněných ke Změně č. 2 Územního
plánu Nemile. Rozhodnutí o námitkách je součástí
Odůvodnění Změny č. 2 Územního plánu Nemile.

Doplnění programu:
Ověření zastupitelstva obce, že změna č.2
Územního plánu Nemile není v rozporu:

a) s Politikou územního rozvoje České republiky, ve
znění Aktualizace č. 1, schválenou Vládou České
republiky dne 15.04.2015; Aktualizace č. 2 PUR
ČR a aktualizace č. 3 PUR ČR ze dne 2.9.2019,
závazné dnem 1.10.2019, aktualizace č. 4 účinná
ode dne 1.9.2021.

b) se Zásadami územního rozvoje Olomouckého
kraje ve znění Aktualizace č. 3 schválenými
usnesením Zastupitelstva Olomouckého kraje dne
25.02.2019, s nabytím účinnosti dne 19.03.2019;
Aktualizace č. 2a účinná od 15.11.2019,
aktualizace č. 4 účinná ode dne 27.1.2022.

c) se stanovisky dotčených orgánů;
d) se stanoviskem Krajského úřadu Olomouckého

kraje vydaným dne 6.5.2022 pod č.j. KUOK
49710/2022.

Vydání v souladu s § 6 odst. 5 písm. c) stavebního
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů
změnu č. 2  Územního plánu Nemile, který
obsahuje následující části:

Příloha č. 1 – Územní plán Nemile ve znění
změny č. 2 – textová část
Příloha č. 2 – Územním plán Nemile ve znění
změny č. 2 – grafická část
Příloha č. 3 - Textová část odůvodnění
Územního plánu Nemile ve znění změny č. 2
Příloha č. 4 – Grafická část odůvodnění
Územního plánu Nemile ve znění změny č. 2

Uzavření dodatku č.1 k zakázce „Oprava oplocení
a zpevněných ploch na hřbitově v Lupěném“ se
zhotovitelem Michalem Vařekou, PZOD Nemile
se sídlem Nemile 7, Zábřeh 789 01, IČ:05850894.

Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene č. IE-12-8006447/VB/12 se
společností ČEZ Distribuce, a.s IČ 24729035 se
sídlem Děčín IV-Podmlky, Teplická 874/8, PSČ
40502.
Uzavření veřejnoprávní smlouvy 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 30.000 Kč za
účelem krytí nákladů spojených s vedením
kroužku mladých hasičů.
Smlouva o dílo s Michalem Krmelou, bytem
Nemile 117, Zábřeh 789 01, IČ:87674793 na
zhotovení díla s názvem „Švestková alej Nemile“
za cenu. 241.230 Kč bez DPH.
Nájemní smlouva a smlouvu o budoucí smlouvě o
zřízení služebnosti s Olomouckým krajem, se
sídlem Jeremenkova 1191/40a, PSČ 779 00,
IČ:60609460 v rámci stavby „Výstavba chodníků
a parkovišť v obci Nemile Část 02 – Chodník
Nemile – úsek I.“
Souhlas se záměrem prodeje části pozemku par. č.
573/1 v k.ú. Nemile a pověřením starosty obce
podpisem kupní smlouvy č. IE-12-8006447/KS/1
se společností ČEZ Distrbuce, a.s. se sídlem
Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ
405 02.
Smlouva o využití obecního systému hospodářství
a zajištění zpětného odběru elektrozařízení se
společností ELKTROWIN a.s., se sídlem Praha 4,
Michelská 300/60, PSČ: 140 00, IČ: 27257843. a
zrušení původní smlouvy s touto společností č.
OUST22/15 ze dne 29.6.2015.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
Dodatek č.1 Smlouvy o úschově peněžních
prostředků s pí. Ivou Vepřkovou a Mgr. et Mgr.
Markem Polákem.

Usnesení zastupitelstva z veřejného (ustavujícího)
zasedání obce Nemile- 17.10.2022

Zastupitelstvo zvolilo způsob hlasování
ustavujícího zasedání jako veřejný.
Určuje v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o
obcích, že pro výkon funkce starosty obce bude
člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn.
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Volí starostou obce Nemile p. Ing. Petra Šimka,
bytem Lupěné 4.
Schvaluje zvolení jednoho místostarosty.
Volí místostarostu obce Nemile p. Ladislava
Janků, bytem Lupěné 34.
Zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor. Oba
výbory budou tříčlenné.
Volí předsedu kontrolního výboru p. Bc. Marka
Jedelského, bytem Lupěné 19.
Volí předsedu finančního výboru p. Mgr. Jana
Jílka, bytem Nemile 184.
Volí členy kontrolního výboru p. Ing. Jakuba
Hozíka, bytem Nemile 105 a p. Ing. Ludmilu
Šulovou, bytem Nemile 57.
Volí členy finančního výboru p. Ing. Lukáše
Krmelu, bytem Nemile 117, a p. Petra Bezděka,
bytem Nemile 163.
V souladu s § 72 a ! 84, odst. 2 písm. n) zákona o
obcích schvaluje měsíční odměny za výkon
jednotlivých funkcí neuvolněných členů
zastupitelstva obce takto:

místostarosta obce 4.500,-Kč
předseda výboru 2.200,-Kč
člen výboru 1.600,-Kč
člen zastupitelstva bez dalších funkcí 600,-Kč

V souladu s ust. § 77 odst.3 písm. b) a § 84, odst.
2 písm. n) stanoví, že při souběhu dvou či více
funkcí náleží neuvolněnému členu zastupitelstva
obce odměna za funkci, za kterou se poskytuje
nejvyšší odměna.
V souladu s nařízením vlády č. 318/2017 Sb. o
výši odměn členů zastupitelstev územně
samosprávných celků, měsíční odměny
neuvolněným členům zastupitelstva obce s
účinností od 18.10.2022.
Souhlasí s realizací projektu „Výstavba
sportovního zázemí v obci Nemile“
a schvaluje podání žádosti o dotaci do dotačního
programu č. 162 52 REGIONÁLNÍ SPORTOVNÍ
INFRASTRUKTURA, jehož správcem je
Národní sportovní agentura ČR. 
Schvaluje smlouvu o zřízení služebnosti číslo
SAP: 16010-061587 se společností CETIN a.s, se
sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00
Praha 9, IČ:25788680. Břemeno se zřizuje na
pozemcích parc. č. 480/1 a 581/1 v k.ú. Nemile
dle geometrického plánu č. 370-115/2022 ze dne
6.6.2022.
Schvaluje dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. 013/22
se společností Ekozis spol. s.r.o. se sídlem Na

Křtaltě 980/21, 789 01 Zábřeh na akci s názvem:
,,Opěrná zeď pod školou v obci Nemile‘‘.
Deleguje zástupce obce Nemile pana Ing. Petra
Šimka, bytem Lupěné 4 Nemile 78901, do
valných hromad společnosti Vodohospodářská
zařízení Šumperk, a.s., se sídlem Jílová 2769/6,
787 01 Šumperk, (dále jen “Vodohospodářská
zařízení Šumperk, a.s.”) konaných v období od 1.
11. 2022 do konce funkčního volebního období v
roce 2026, a to dle § 84 odst. 2 zákona č.
128/2000 Sb., o obcích, v platném znění (dále jen
„zákon o obcích“).
Schvaluje dodatek č.1 ke smlouvě o úvěru
č.11077/16/LCD ze dne 14.9.2016 s obchodní
firmou Česká spořitelna, a.s. se sídlem Praha 4,
Olbrachtova 1929/62, PSČ 14000,
IČO:45244782.
Schvaluje objednání u zhotovitele České
telekomunikační infrastruktury a.s. se sídlem
Olšanská 2681/6, Praha 3, PSČ 130 00 na
přeložení trasy vedení SEK CETIN metalických
kabelů v rámci výstavby opěrné zdi u ZŠ a MŠ
Nemile.
Schvaluje nájemní smlouvu a smlouvu o budoucí
smlouvě o zřízení služebnosti s Olomouckým
krajem, se sídlem Jeremenkova 1191/40a, PSČ
77900, IČ:60609460 v rámci stavby
„Rekonstrukce parkoviště u Kulturního domu
v Nemili – umístění stavby veřejného osvětlení“
Schvaluje nájemní smlouvu s Olomouckým
krajem, se sídlem Jeremenkova 1191/40a, PSČ
77900, IČ:60609460 v rámci stavby
„Rekonstrukce parkoviště u Kulturního domu
v Nemili – dopravní připojení“
Schvaluje Strategický plán rozvoje sportu v obci
Nemile do roku 2025.
Schvaluje příkazní smlouvu na výkon činnosti
koordinátora BOZP s dodavatelem Hasící
přístroje KVAPILÍK s.r.o., IČO:03632008, se
sídlem Vyšehoří 789 01 Zábřeh v rámci investiční
akce : „Opěrná zeď pod školou v obci Nemili“.
Schvaluje smlouvu o poradenské a konzultační
činnosti s poskytovatelem ND agentura s.r.o. se
sídlem nám. T.G. Masaryka 1281, 760 01 Zlín,
IČO:06424538 v rámci žádosti o dotaci u
ministerstva pro místní rozvoj na projektový
záměr: ,,Dětské hřiště Nemile“.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
Rozpočtové opatření č.8/2022
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DALŠÍ INFORMACE, PŘÍSPĚVKY

ZE ŽIVOTA ŠKOLY
V letošním školním roce máme v mateřské škole zapsáno 26 dětí,

v základní škole v 1. až 5.ročníku 31 žáků, do školní družiny pravidelně
dochází 30 žáků. Ve školní jídelně vaříme pro 71 strávníků, 14 z nich jsou
zaměstnanci školy.
Akce školy
Putování za hvězdičkou

Ve čtvrtek 3. listopadu jsme si mohli společně s dětmi a jejich rodiči užít Putování za hvězdičkou.
Vycházeli jsme od Šubrtovy kapličky. Na cestu dětem svítily nejrůznější lampičky nebo lampiony. Po trase ke
škole jsme pro děti nachystali úkoly, které plnily, aby si v cíli mohly pochutnat na perníkové hvězdičce. V cíli na
děti čekal také hotdog a teplý čajík. Mile nás překvapila vysoká účast dětí i rodičů a jsme za ni vděčni.
Předvánoční dílny a trhy

V pátek 9. prosince se po dvouleté pauze uskuteční Předvánoční dílny a trhy. Od 16 hodin budou vnitřní
prostory naší školy přichystány k realizaci této akce. Pro děti budou v několika dílničkách nachystány věkově
diferencované rukodělné činnosti, v další místnosti budou úkoly vědomostní, logické a dovednostní. Další
místnost školy se promění ve směnárnu čili minibazárek, v němž se platí žetony získanými za zhotovený výrobek
nebo za splnění úkolů vědomostních, logických či dovednostních.

A ti, co budou mít chuť na něco dobrého, si mohou posedět v prostorách naší školní jídelny a ke kávičce
si dát domácí zákusek. A vánoční punč? Ten je samozřejmostí. Pro děti i pro dospělé……

PaedDr. Pavlína Neuwirthová, ředitelka školy
Oslava Halloweenu

Dne 25.10.2022 se celou naší
školou proháněla strašidla, čarodějnice a
další neobvyklá stvoření. V hodinách
anglického jazyka jsme totiž v předstihu
kvůli školním podzimním prázdninám
slavili jeden z oblíbených anglosaských
svátků, kterým je Halloween. Poslouchali
jsme písničky určené pro oslavu tohoto
svátku a vyzkoušeli si i jednu z tradic,
kterou je způsob koledování „Trick or
Treat.

Děti prokázaly velkou fantazii při
přípravě vlastních kostýmů, za což sklidily
obrovskou pochvalu a pochutnaly si i na
sladkosti, kterou za odměnu dostaly.

Jana Achilisová, učitelka anglického jazyka
Mateřská škola
Zapojení do programu Ekoškola

V letošním školním roce pokračuje mateřská škola v účasti na mezinárodním programu Ekoškola. K
plnění úkolů v tomto programu nám pomohl i projekt "Ježek a jablíčko".

V pátek 14.10. 2022 jsme navštívili MŠ Hoštejn, kde se děti z obou MŠ zapojily do ekologického
projektu "Ježek a jablíčko". Program se skládal z několika částí, nechyběly v něm pohybové aktivity (např.
hledání potravy pro ježky, napodobování čmeláka, kterého někdo vyrušil). Také zde probíhaly výtvarné a
pracovní aktivity (výroba ježkovníku a zdobení šnečích ulit).

Počasí nám přálo, a proto jsme všechen čas mohli strávit na školní zahradě mateřské školy v Hoštejně.
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Spolupráce s Internou Zábřeh
V září naše MŠ navázala na dobře se rozvíjející spolupráci z minulého školního roku s Internou Zábřeh

s.r.o. Tentokrát jsme se zúčastnili Sportovního dne. Počasí nám přálo a my jsme se vydali pěšky do Zábřehu. Po
příchodu do parku, který obklopuje budovu interny, děti utvořily dvojice s místními klienty, kterými jsou babičky
a dědečkové. Úkoly se plnily na 4 stanovištích. Do sportovních činností se zapojili všichni přítomní. Mezi všemi
účastníky probíhala velmi vstřícná a radostná atmosféra. Po splnění úkolů všechny čekala zasloužená odměna v
podobě domácího perníku a dalšího občerstvení. Pro děti byly připraveny balíčky s dárky a sladkou odměnou.
Vzájemně jsme si vyměnili medaile a všichni jsme se vyfotili.

Na konci října spolupráce s internou skvěle pokračovala dílničkou. Děti potěšily babičky a dědečky
krátkým programem, který se skládal z pásma písní a básní. 

Děkujeme všem organizátorům krásných setkání a věřte, že účast na takových akcích vás obohatí a
zážitky jsou nepřenositelné a trvalé!
Už se těšíme na další spolupráci při zdobení vánočního stromečku v parku za internou.

Jarmila Sobotová a Blanka Kólová, učitelky MŠ
Školní družina
ZŠ Nemile má talent

Jednotliví žáci si sami zorganizovali a nacvičili svá vlastní vystoupení, která potom prezentovali před
zvolenou porotou. Porota měla těžkou práci s výběrem těch nejlepších, protože se žáci snažili o co nejlepší výkon
a o to, aby co nejlépe uspěli. Po vyhodnocení byli ti nejlepší odměněni cenami, které si sami vyrobili nebo
donesli.

Marek Sobota, vychovatel ŠD
Školní jídelna
Vaříme ještě více zdravě

Během měsíce srpna byl díky investiční dotaci obce zakoupen do školní jídelny konvektomat značky
Retigo od firmy Gavona. Díky tomuto zařízení jsme nyní schopni nabízet našim dětem a zaměstnancům školy
chutnější a zdravější stravu plnou vitamínů s nižší spotřebou tuků při tepelné úpravě. Daná investice nám přinese
zároveň i významnou úsporu v oblasti nákladů na energie a času na přípravu jednotlivých pokrmů.

Poděkování za sponzorský dar

Rádi bychom využili příležitosti a poděkovali touto cestou paní Ludmile Šulové za sponzorský dar
v podobě sady ovocných a černých čajů od firmy JEMČA pro naši školní jídelnu. Dětem určitě budou chutnat.

Jana Achilisová, vedoucí ŠJ
SLOVO OBČANŮ

Bylo mi velmi milé pořádání soutěže minikár,
která mi vzbudila krásné vzpomínky z dětství,
kdy soutěž minikár byla pro nás vždy
nejočekávanější a nejvzrušující akce. Zároveň děkuji
pořadatelům a oceňuji je za výbornou organizaci!

(on)

V období dušiček se opět výrazněji projevil
problém s parkováním u nemilského
hřbitova. Cesta byla často těžko průjezdná a
problematický až nebezpečný je i přístup
návštěvníků k automobilům. Na jedné straně je
příkop a na druhé projíždějící vozidla.

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