
SLOVO STAROSTY
Vážení a milí přátelé,

dva měsíce prázdnin a dovolených uběhly jako voda a pomalu se vracíme k běžným rodinným starostem a
doufám i radostem. Vracíme se do našich zaměstnání a děti do školních lavic. Končí léto a začíná podzim.

Začátek podzimu se ponese v duchu voleb do zastupitelstva, které se se uskuteční 23. a 24. září. Rád
bych popřál všem kandidátům mnoho štěstí a voličům poradil, aby vybírali s chladnou hlavou a po zralé úvaze
ty, o kterých jsou nejvíce přesvědčeni, že budou Nemili spravovat tak, aby se v naší obci žilo co nejlépe.
Nadcházející zastupitelstvo čeká mnoho práce a to především s plánovanými stavbami a rozpracovanými
projekty.

Závěrem bych rád poděkoval všem zastupitelům za čtyři roky práce v obecním zastupitelstvu.

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

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

Rozbor vody volně přístupných zdrojů

Korétka – Dle výsledků má pramen této studánky vyšší množství
dusičnanů, než je norma. Konkrétně se zde naměřilo 77,3 mg/l a
přípustná hodnota pro pitnou vodu je 50 mg/l. Tento stav je prakticky
stejný jak při posledním měření před čtyřmi lety, kde byla hodnota 77,2 mg/l. Tato voda má také nízkou hranici
PH, tzn. že je kyselá.

Veřejná pumpa v Lupěném - Tento zdroj sice nemá téměř žádné dusičnany, zato obsahuje koliformní bakterie
a to 49 KTJ/100 ml. Naopak oproti korétkům má voda PH 7,5, to znamená, že se jedná o vodu zásaditou.

Vzorky byly zpracovány v laboratoři ŠPVS dne 22.8.2022. Ani u jednoho zdroje se nejedná o pitnou vodu.
Protokoly o analýze si můžete prohlédnout na webových stránkách obce
Nemile v záložce ,,chci se dozvědět – vodovod a kanalizace”.

Nová obecní nemovitost Nemile 95

Jak již mnozí z Vás ví, obec Nemile koupila dům vedle obecního
úřadu. Zastupitelé se ke koupi rozhodli především z důvodu investice.
Obec disponuje finančními prostředky, které na účtu požírá inflace, proto je
výhodné je v této době investovat. Mimo koupi nemovitostí obec investuje
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do krátkodobých termínovaných vkladů. Cena za koupi nemovitosti byla 3.390.000 Kč. V domě jsou dvě
samostatné bytové jednotky.

Nemovitost bude z počátku sloužit k pronájmu. Pronájem pro nás zřídí realitní kancelář, kterou jsme
oslovili. Jak bude s budovou naloženo do budoucna? S touto otázkou bych rád oslovil Vás občany v dotazníku,
který je přílohou tohoto zpravodaje.

RE-USE centrum

Na hřišti v Nemili nám přibyly nové kontejnery. Ty budou primárně sloužit jako RE-USE centrum. Spuštění
plánujeme někdy na podzim. Momentálně čekáme na vybavení do šedé buňky.

Co je RE-USE centrum:

RE-USE se dá přeložit nejspíš jako znovupoužití. Jedná se tedy o místo, kam mohou lidé odnášet nepotřebné
věci, které může ještě někdo další využít. Tyto věci se vracejí do oběhu buď zdarma, nebo za symbolické ceny.
RE-USE centra slouží ke snížení odpadů vznikajících v obcích, jedná se tedy o krok vedoucí ke zlepšení
životního prostředí.

Jak to funguje:

RE-USE centrum bude mít otvírací dobu, kde budou moci lidé nosit funkční, ale nepotřebné věci. Zde je
zdarma odevzdají. O všech věcech bude vedena evidence, ze které se lidé dozví, co je v centru k dispozici.
V případě potřeby si ji budou
moci zájemci za symbolickou
cenu, či zdarma vyzvednout.

Co zde budu moct odevzdat?
- Nábytek
- Domácí potřeby
- Hračky, sportovní vybavení
- Elektroniku
- Nářadí
Lepší, než něco vyhodit, je
použít to znovu, nebo tomu
prodloužit životnost.

Nové kontejnery pro sběrný dvůr

Minulý týden nám také byly přivezeny nové kontejnery na
odpady. Nově bude u hřbitova v Nemili přistaven zastřešený
kontejner na směsný odpad. Na sběrném místě u “Korétek” bude
vyměněn kontejner na textil za kontejner na papír. Také se
připravujeme na celoroční sběr většího objemu papíru do kontejneru
v areálu ČOV. Stejně tak bychom zde chtěli celoročně sbírat do
kontejneru  objemový a elektroodpad.

Na podzim předěláme areál ČOV, aby se více přiblížil sběrnému dvoru a vymyslíme nový systém
odpadového hospodářství, abychom od Vás přebírali odpady efektivněji.
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Závod minikár 24. - 25. září

24. a 25. září bude v obci probíhat závod minikár.
Z tohoto důvodu bude od soboty 7:00 hod do neděle 18:00
hod uzavřen úsek na hlavní komunikaci v úseku od KD po
odbočku na horní zastávkou. Provoz bude zpřístupněn pouze
autobusové dopravě. Sjezd na hřiště bude ve směru od
Lupěného zachován.

Momentálně se potýkáme s nedostatkem
dobrovolníků na trať. Chtěl bych prosím oslovit všechny,
včetně mládeže, jestli byste nebyli ochotni nám na trati
vypomoci. Jednalo by se především o asistenci traťovým
rozhodčím (zapisování časů, kontrola spadlých plechovek
atd.). Občerstvení pro vás zajistíme. V případě, že byste byli
ochotni, prosím obraťte se přímo na starostu obce
(petr.simek@nemile.cz, 604550313).

Výstavba opěrné zdi pod školou v Nemili

V současnosti začínají přípravy na výstavbu opěrné zdi v Nemili. Celá mez se bude muset odkopat, a
proto bude dočasně omezen provoz na hlavní komunikaci. Přebytečná zemina se bude odvážet na plochu u
kulturního domu. Jakmile bude zeď postavena, většina zeminy bude navezena zpět. Předem bych chtěl apelovat
především na rodiče, aby dětem vysvětlili, že se bude kolem školy budovat, ať na sebe dávají pozor. Také bych
všechny řidiče poprosil o strpení s dočasným omezením provozu. Stavba by měla být hotová do zimy.

Výsadba alejí

Na podzim jsme se také rozhodli vysázet dvě aleje. První alej vyroste u čističky odpadních vod, kde
hodláme vysázet cca 60 ks švestek. Na tento projekt jsme získali dotaci ze státního fondu životního prostředí.
Další alej, tentokrát třešňovou, chceme vysázet na mezi pod posezením na Lupěnských horách. Tento projekt je
pro změnu spolufinancován z Olomouckého kraje. Pokud by z Vás měl kdokoliv zájem nějakou třešni či
švestku si zasadit sám, může se výsadby zúčastnit. Pokud by byl velký zájem, můžeme z toho udělat příjemnou
obecní akci, kde si lidé stromy zasází.

Komunální volby v obci Nemile - Jak se volí?

Volební systém v komunálních volbách je poměrně komplikovaný. Pro komunální volby jsou příznačné
hlasovací lístky v podobě velkých plachet, jelikož na jednom hlasovacím lístku jsou obsaženi všichni kandidáti.
Každý volič může volit napříč všemi kandidátkami, a to v podstatě třemi způsoby. Klíčové je, že každý volič
disponuje tolika hlasy, kolik je voleno členů zastupitelstva. Možnosti jsou následující:

● Volič označí křížkem pouze volební stranu.
● Volič označí křížkem volební stranu a jednotlivé kandidáty jiných volebních stran.
● Volič označí křížkem jednotlivé kandidáty jedné či více volebních stran.

Jednodušší bude vše vysvětlit na příkladu. V obci Nádherná je voleno 7 členů zastupitelstva a voliči mají na
výběr ze tří kandidátních listin (Hnutí pro Nádhernou, Za obec Nádhernější a Nádherní sobě), přičemž každá
kandidátní listina má právě 7 kandidátů. Celkem tedy kandiduje 21 kandidátů, každý volič má 7 hlasů, může tak
dát celkem 1 až 7 hlasů.

● Volič označí křížkem pouze kandidátní listinu “Za obec Nádhernější”, tato kandidátní listina obdrží
celkem 7 hlasů (každý z kandidátů 1 hlas).
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● Volič označí křížkem kandidátní listinu “Nádherní sobě” a další křížek udělá u jednoho kandidáta z
kandidátní listiny “Hnutí pro Nádhernou” a “Za obec Nádhernější”. Kandidátní listina Nádherní sobě
tak obdrží celkem 5 hlasů (prvních pět kandidátů v pořadí), po jednom hlasu obdrží kandidáti zbylých
kandidátek označených voličem.

● Volič označí křížkem jednotlivé kandidáty ze všech tří kandidátek (maximálně může rozdat 7 hlasů). V
takovém případě obdrží jednotlivé kandidátní listiny tolik hlasů, kolik křížků u jejich kandidátů volič
učiní (hlasy budou přičteny těmto kandidátům).

převzato z: poradnaproobce.cz

Voleb v Nemili se zúčastní 4 volební strany:

ZA ROZVOJ OBCE
1. Martin Hajtmar, 45 let, podnikatel
2. Ing. Ludmila Šulová, 47 let, manažer

obchodu
3. Martin Habiger, 52 let, obráběč kovu
4. Jan Navrátil, 44 let, stavební technik
5. Petr Sváda, 39 let, podnikatel
6. Jiří Verner, 40 let, programátor CNC

S VÁMI A SLUŠNĚ
1. Petr Bezděk, 46 let, mistr
2. Petr Sojka, 35 let, lesní technik
3. Martina Vernerová, 42 let, referentka
4. Filip Crhák, 28 let, hasič
5. Mgr. Romana Veselá, 52 let, učitelka
6. Ondřej Navrátil, 39 let, mistr
7. Martin Vepřek, 46 let, procesní analytik
8. Eva Crháková, 38 let, rodičovská dovolená
9. Marie Rýznarová, 48 let, vlakvedoucí

PRO OBČANY
1. Bc. Marek Jedelský, 48 let, strážník městské

policie
2. Mgr. Petra Kajnarová, 47 let, učitelka
3. Lukáš Habich, 42 let, OSVČ
4. Martin Sitta, 50 let, technik správy NN,

DTS
5. František Benedikt, 43 let, OSVČ
6. Dana Zemanová, 48 let, školnice
7. Milan Hojgr, 45 let, OSVČ

PRO OBEC NEMILI
1. Ing. Petr Šimek, 36 let, starosta obce
2. Ladislav Janků, 61 let, stavební technik
3. Ing. Lukáš Krmela, 33 let, koordinátor

kontaktního centra ČEZ Distribuce a.s.
4. Mgr. Jan Jílek, 47 let, učitel, ITkoordinátor
5. Ing. Jakub Hozík, 30 let, vedoucí

nabídkového centra
6. Ing. Iva Stryková, 36 let, stavební inženýr
7. Lukáš Kauer, 30 let, OSVČ

ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

Usnesení z veřejného zasedání obce Nemile -
27.7.2022
ZO schvaluje:

Zastupitelstvo obce Nemile 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.

Doplnění programu:
Zastupitelstvo obce Nemile schvaluje zajištění
vlastního podílu v minimální výši stanovené
programem č. 162 52 REGIONÁLNÍ
SPORTOVNÍ INFRASTRUKTURA na
financování akce „Výstavba sportovního zázemí v
obci Nemile“.

Vypracování projektové dokumentace ke stavbě
veřejného osvětlení firmou EMONT ENERGO,
s.r.o, se sídlem Ostrava – Stará Bělá, ul. Koroptví
1260, 724 00 Stará Bělá za cenu 74.250 Kč bez
DPH.
Přidělení zakázky „Oprava oplocení a zpevněných
ploch na hřbitově v Lupěném“ uchazeči ,, Michal
Vařeka, PZOD Nemile se sídlem Nemile 7, Zábřeh
789 01, IČ:05850894 a pověření starostu obce
podpisem smlouvy s uchazečem.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
Smlouva o poskytování služeb spočívající
v administraci veřejné zakázky malého rozsahu č.
2022/030 se SMS- služby s.r.o. se sídlem
V Rovinách 40, 140 00 Praha 4 na službu
spočívající v administraci výběrového řízení
veřejné zakázky malého rozsahu s názvem
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„Zpracování projektové dokumentace –
CYKLOSTEZKA LUPĚNÉ - OPAKOVANÁ
VÝZVA“. Cena za zhotovení díla činí 7.000 Kč
bez DPH.
Zápis č.2/2022 z jednání finančního výboru obce
Nemile ze dne 20.6.2022.
Zápis č.2/2022 z jednání kontrolního výboru obce
Nemile ze dne 11.7.2022.

Usnesení z veřejného zasedání obce Nemile -
29.8.2022

ZO schvaluje:
Smlouvu o poskytnutí dotace s Olomouckým
krajem, se sídlem Jeremenkova 1191/40a, 779 00
Olomouc. Účelem poskytnutí dotace je částečná
úhrada výdajů na Obnovu třešňové aleje v
Lupěném.
Smlouvu o dílo se zhotovitelem EMONTAS
ENERGO, s.r.o, se sídlem Koroptví 1260/36, Stará
Bělá, 724 00 Ostrava, IČ:28632991 na
zpracování projektové dokumentace s názvem ,,VO
Nemile, Dolní část_obnova“ za cenu 74.250 Kč bez
DPH.

Doplnění programu:
Darovací smlouvu č. 2022/03291/OSR/DSM
s Olomouckým krajem, se sídlem Jeremenkova
1191/40a,   779 00 Olomouc. IČ:60609460.
Vzetí na vědomí pořadí uchazečů dle doporučení
hodnotící komise v závěrečné zprávě o posouzení a
hodnocení zakázky „Zpracování projektové
dokumentace – Cyklostezka Lupěné – opakovaná
výzva.“. Vzhledem k vysoké ceně díla,
zastupitelstvo obce neschvaluje nabídku a zadávací
řízení ruší.
Smlouvu o vkladovém účtu s obnovováním
s bankou Česká spořitelna, a.s., Praha 4,
Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČ: 45244782.
Převod 10.000.000 Kč z účtu 4318183319/0800 na
tento vkladový účet a provedení základního vkladu
10.000.000 Kč na dobu tří měsíců.
Kupní smlouvu s Ivou Vepřkovou, na koupi
pozemku parc. č. 417/6 o celkové výměře 349 m2 a
pozemku st. 107 o výměře 186 zapsaných na LV č.
88 vedeném Katastrálním úřadem pro Olomoucký
kraj, Katastrální pracoviště Šumperk, pro

katastrální území Filipov u Zábřeha, obec Nemile
za celkovou cenu 3.390.000 Kč.
Rozpočtové opatření č. 7/2022.
Mimořádná odměna členovi zastupitelstva Mgr.
Janu Jílkovi ve výši 3.000 Kč za 4 roky tvorby
místního zpravodaje.
Nájemní smlouva a smlouva o budoucí smlouvě o
zřízení služebnosti se společností Povodí Moravy,
s.p. se sídlem Dřevařská 932/11, Veveří, 602 00
Brno. Smlouva se sjednává na pozemek p.č. 617/2
v k.ú. v rámci projektu „Nemile – Výstavba
chodníků a parkovišť v obci Nemile – část 02 –
chodník Nemile – úsek 1“.
Obecně závazná vyhláška obce Nemile o stanovení
obecního systému odpadového hospodářství.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
Smlouva o dílo o poskytování služeb spočívající
v administraci veřejné zakázky ve zjednodušeném
podlimitním řízení se společností SMS-služby
s.r.o., IČ:06784771 na poskytnutí služby
spočívající v administraci zadávacího řízení veřejné
zakázky na stavební práce s názvem „Vybudování
multifunkčního hřiště Nemile – etapa 2 a 4“ za
cenu 30.000 Kč bez DPH.
Smlouva o dílo o poskytování služeb spočívající
v administraci veřejné zakázky ve zjednodušeném
podlimitním řízení se společností SMS-služby
s.r.o., IČ:06784771 na poskytnutí služby
spočívající v administraci zadávacího řízení veřejné
zakázky na stavební práce s názvem „Zpracování
projektové dokumentace na multifunkční
hřiště Nemile – etapa 8, 9 a 10“ za cenu 24.000
Kč bez DPH.
Objednávka se společností SMS-služby s.r.o.,
IČ:06784771 na služby spojené s administrací
projektu „Výstavba sportovního zázemí v obci
Nemile“, podávaného do výzvy Národní sportovní
agentury v rámci Programu „Regionální sportovní
infrastruktura 2020–2024“ za cenu 45.000 Kč bez
DPH.
Smlouva o umístění a provozování kontejnerů
s TextilEco a.s., IČ:28101766.
Rozpočtové opatření č. 6/2022.

DALŠÍ INFORMACE, PŘÍSPĚVKY
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Z dění SDH Nemile
S koncem školního roku jsme se po dobu

letních prázdnin prozatím rozloučili s našimi
mladými hasiči a začali jsme se soustředit na nové
družstvo hasiček. Již dlouho jsme toto družstvo měli
v plánu sestavit a konečně jsme se k tomu i odhodlali.
Koncem června jsme vyhlásili nábor, který byl
úspěšný a družstvo mohlo začít trénovat. I přes
nástrahy prázdninových aktivit a dovolených se
podařilo družstvo žen udržet a pilně trénovat téměř
každou středu a výjimečně i pátky. Pro letošní rok
však vysoké cíle nebyly, ale touha vyzkoušet si
nějakou soutěž je, a tak se naše holky vyrazily
podívat a nasát sportovní atmosféru na pohárovou
soutěž do Kosova, z které si přivezly pohár za 1.
místo a dále ještě mají letos v plánu zavítat na soutěž
do Klopiny. Tímto bych chtěla poděkovat chápavým
manželům a partnerům, kteří nás v tom podporují a
drží palce , ale největší dík patří odvážným ženám
a maminám, co do toho s náma šly:
Proudy: Aneta Barvířová, Barča Štecová a Eva Černá
Rozdělovač: Vendy Hajtmarová
Béčka: Evča Crháková a Míša Vejnarová
Koš: Marťa Vernerová
Savice: Bára Němcová
Stroj: Vikča Obšilová

Za družstvo ŽEN - Bára Němcová

Proč vlastně jít k volbám? Přece se nic nezmění! Stále ti stejní!

Podobné myšlenky nás některé často napadají při shlédnutí televizního šotu nebo reklamního plakátu či
banneru oznamujícího další volby. Ve všech lidských činnostech toužíme po něčem lepším než zrovna je, a často
si dostatečně nevážíme toho co už máme. Jak tedy mám přistupovat ke stále opakujícím se volbám do
zastupitelstev, parlamentu, senátu atd.? Na svých volebních programech mají téměř všichni velmi líbivé slogany
a názvy typu “to nej pro všechny, pro rozvoj, pro růst, pokrok apod.”, což zní skvěle, takže bych mohl volit
vlastně kohokoliv, ale dá se na tomto postavit moje volba?

Jak se tedy můžu rozhodovat? -  může ukázat přehledné 3 bodové vodítko

1. K volbám jít nebo ani nejít? - tohle je čistě o pohodlí, lenosti nebo totální ztrátě naděje. Neúčast
považuji vůbec za nejhorší volbu, která znevažuje oběti generací mnohaletého historického vývoje lidské
společnosti, kteří za svobodu trpěli a často prolévali krev. Svobodné volby jsou výsadou, ne jen
společenská událost, povinnost nebo úkol. Ve velké části světa dnes tuto “zdánlivě obyčejnou” výsadu
nemají. Že můj hlas nemá v tom množství žádnou váhu? Má, sice malou, ale má, víc udělat můžu jen
když půjdu kandidovat sám a do toho se nám asi zrovna moc nechce, neboť to přináší spoustu práce v
životě navíc a často nijak zvlášť oceněnou, někdy i právě naopak.

2. Pokud tedy půjdu volit, první zásadní otázka by měla být, jsem spokojený se současnou situací nebo
toužím po změně? Tady jde o rozhodování mezi současnou garniturou a opozicí, která se jí touží stát.
Změna vyvolává nejistotu a možné přerušení chodu mnoha fungujících aktivit, ale zase je nadějí na něco
nového, možná lepšího. Stávající je zase zárukou určité stability, pokračováním rozjetých projektů a
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nezbrždění chodu několikaletým zaučováním do úřadu. Dobře nasměruje člověka jednoduchá analýza pár
věcí, kterých není problém si kolem sebe všimnout a které jsou pro konkrétního člověka důležité: co se v
obci děje, buduje se, opravuje, fungují služby, jaká je podpora komunitního života, společenské akce,
jsem dostatečně informován, jak je jednáno s občany, jak
je postaráno o seniory, mládež, jaké jsou náklady na život
v obci ve srovnání s jinými, můžu se podílet na
rozhodování v podobě dotazníků, anket apod. V
neposlední řadě, jaký je osobní přístup personálu úřadu
při řešení úředních záležitostí atd. atd?

3. Komu tedy dát hlas, vždyť je ani neznám? Slovo
“znám” je docela zásadní, protože volit někoho jen podle
jména nebo honosné kampaně, je jako sázka do loterie. V
tomto případě jsou komunální volby na tom nejlépe,
přece jen lidi nějak známe a pokud ne, můžeme se po
okolí na ně zeptat, někdo je určitě zná. Přinejmenším je
vypovídající alespoň místo kde žijí, jak se chovají k
ostatním, v jaké žijí rodině, jaké mají vzdělání, jsou
pracovití, konfliktní, jak může být jejich vzdělání a práce přínosná i pro obec, umožní jim náročné
zaměstnání věnovat čas ještě pro obecní záležitosti, má hlavně úřednické schopnosti a schopnosti
orientovat se v širokém rozptylu složitých státních i nestátních informačních systémů, zejména pak v
dotačním prostředí apod.? Které z těchto věcí jsou pro mě důležité, např. může šikovný, slušný a
pracovitý vyučený řemeslník zvládnout složitou úřednickou práci v současných státních nebo evropských
strukturách a informačních systémech? Možná ano, ale může mu to také zabrat celé volební období, tedy
několik let stagnace rozvoje obce. Dnes už ne všechny dobré charakterové vlastnosti, i když jsou důležité,
jsou dostatečné k takové práci. Proto je opravdu důležitý komplexnější pohled.

Těchto otázek a následných odpovědí je celá spousta a každý si k nim může něco přidat nebo
ubrat, důležité je, si uvědomit, že právě můj hlas, který je jen můj a pro který se můžu svobodně
rozhodnout, i když zdánlivě bezvýznamný, může něco podpořit, změnit nebo nasměrovat, čímž má svůj
velký význam!

SLOVO OBČANŮ

Se velkou spokojeností jsem se zúčastnil
“makrelové” společenské akce hasičů z
Lupěného. Jednoduché, ale přitom
dostatečné a dobré pohoštění bylo naplněno
příjemnou atmosférou a přátelským přístupem
organizátorů!

(on)

Nelíbí se mi, že některé projekty (př. obecní
sportoviště, oprava školy, stavba parkovišť a
chodníků) probíhající v obci trvají velmi
dlouho. I když chápu, že to nejspíš není problém vedení
obce, ale hlavně funkčnosti celého státního systému a
systému dotací. Ráda bych však měla více informací o
tom, na čem projekty vlastně stojí?

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