
SLOVO STAROSTY
Vážení občané,

začal nám nový školní rok a společně s ním vychází i další číslo našeho obecního zpravodaje. Doufám, že než
přijde zima, užijeme si ještě pár slunných dnů a já Vám v tomto zpravodaji nastíním, co nás vše ještě na podzim čeká.

Na začátek bych rád poprosil ty, kdo navštěvují ve večerních hodinách posezení na Lupěnských horách, aby si
uvědomili, že nejsou čuňata. Pokud někoho znáte, kdo se tam rád jezdí bavit, tak doporučuji si ráno zajet a podívat se, jak
se Vaše dítě, kamarádi nebo jen známí umí ohleduplně chovat. Samozřejmě těm, co se umí chovat slušně, tak děkuji.
Stejně tak bych chtěl poděkovat všem, kdo se o posezení starají a jezdí tam uklízet.

Dále bych Vám rád sdělil, že jsme si pro Vás přichystali 2 ankety. Nově můžete v anketách hlasovat i přes
internet, či aplikaci : nemile.hlasenirozhlasu.cz.

První anketa se týká průzkumu druhu topení v zimních měsících. Touto anketou je potřeba zjistit, kolik
domácností produkuje popel z kotlů na tuhá paliva. Popel se bude v budoucnu moc dále skládkovat a je potřeba zjistit,
jestli ho tam je v takové míře, aby se vyplatilo jej třídit.

Druhá anketa je průzkum, kde bychom byli rádi, abyste se vyjádřili k času, do kdy by obec měla povolit konání
veřejné hudební produkce. Jedná se o společenské akce.Soukromé akce musí dodržovat noční klid, který je od 22 hodin.

S úctou Ing. Petr Šimek, starosta obce

OÚ DÁVÁ NA VĚDOMÍ
vše uvedeno a aktualizováno také na webu obce: nemile.cz

Pro návštěvu obecního úřadu využijte úřední
hodiny a  dodržujte prosím tato pravidla:
– použití ochranných prostředků dýchacích cest (respirátor,
2 roušky)
– použití dezinfekce rukou po vstupu do budovy (stojan
umístěn v přízemí budovy),
– dodržování odstupu 2 metry mezi osobami.
Mimo úřední dny kontaktujte konkrétního pracovníka obce
a domluvte si schůzku.
Pronájem prostor tělocvičny nebo “Pekla” rezervujte na:
sokol.nemile@seznam.cz

Změna ve svozu plastů

Od středy 20. října letošního roku bude v naší obci zahájen nový svoz plastů.
Odvoz popelnic s plastovým odpadem bude 1 x za tři týdny. Jak plastový odpad, tak i
tetrapaky bude možné dávat do jedné nádoby. Svoz plastů bude prováděn z místa jako u
svozu komunálního odpadu.

Popelnice na plasty (žluté) si můžete vyzvednout v termínu svozu velkoobjemového
odpadu ve dnech 6.-7.10. 2021 v prostorách ČOV. Popřípadě po domluvě s Michalem
Crhákem, který bude mít výdej na starost.
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Co patří a nepatří do popelnic s tříděným odpadem

CO PATŘÍ:
Plastové fólie od spotřebního zboží, sáčky, tašky, kelímky od jogurtů a mléčných výrobků, sešlápnuté

PET lahve, obaly od pracích, čistících, kosmetických přípravků, plastové hračky, obaly od CD disků a další
výrobky z plastů. Do nádob můžete vhazovat i polystyren, který rozlomte na menší kusy. Plastové obaly před
vhozením do nádob je třeba sešlápnout či zmačkat, aby se jejich objem co nejvíce zmenšil a zabraly co nejméně
místa.
CO NEPATŘÍ:

Mastné obaly se zbytky potravin nebo čistících přípravků, obaly od žíravin, barev a jiných
nebezpečných látek, podlahové krytiny, výrobky z novoduru či novodurové trubky.

Svoz velkoobjemového odpadu

Jako každý podzim pro Vás budou nachystány velkoobjemové kontejnery u
čističky v Nemili.

Odpad budete moci vozit od :
středy 6.10.2021 od 9:00 hodin do čtvrtka 7.10.2021 15:00 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!
KONTEJNER SLOUŽÍ K OBČANSKÉ POTŘEBĚ, NIKOLIV PODNIKOVÉ A FIREMNÍ!

Úhrada vodného a stočného

Vodné – dle výše dodané vody – úhrada bude probíhat na základě odečtů vody, které provede firma ŠPVS
během září a října. Splatnost do 30.11.2021.
Stočné – dle směrných čísel (paušálem) – splatnost je do 31.10.2021. Částka 1.636,- 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 30.11.2021.
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 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, Nemile,
Lupěné a který dům. Bez správného VS nebude platbu možné řádně identifikovat a může se stát, že bude
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připsána jinému poplatníkovi, případně bude vrácena zpět na účet, ze kterého přišla. Tím bude poplatník mít
nezaplaceno a stává se neplatičem! Děkujeme za pochopení!

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.

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2021

- proběhnou ve dnech 8. a 9. října 2021 v suterénu OU Nemile (v Pekle). Volit se
bude v pátek 8.10.2021 od 14,00 – 22,00 hodin a v sobotu 9.10.2021 od 8,00 – do
14,00 hodin.

V případě zdravotních nebo jiných důvodů, které brání voliči se dostavit
k volbám, může volič již nyní požádat úřad o možnost hlasování prostřednictvím
přenosné volební schránky. Telefonní kontakt je: 603 889 292.

Hlasovací lístky pro volby do Poslanecké sněmovny jsou vytištěny pro
každou politickou stranu, politické hnutí nebo koalici samostatně.

Na každém hlasovacím lístku je uvedeno číslo určené losem.
Hlasovací lístky týchž politických stran, politických hnutí a koalic musí být ve všech volebních krajích

označeny stejným vylosovaným číslem. Příslušnost kandidáta k určité
politické straně nebo politickému hnutí je na hlasovacím lístku
vyjádřena zkratkami uvedenými v přiložené informaci. Hlasovací
lístky jsou opatřeny otiskem razítka krajského úřadu.
Hlasovací lístky obdrží voliči nejpozději 3 dny přede dnem voleb (5.
října 2021).

Volič musí ve volební místnosti prokázat svou totožnost a státní
občanství České republiky

● platným občanským průkazem,
● platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem

České republiky anebo cestovním průkazem.

Zásobník na reflexní prvky

Obec Nemile v minulých dnech získala zásobník na reflexní nálepky.
Tyto reflexní prvky, tedy retroreflexní samolepící terčíky, ocení nejen chodci,
ale i cyklisté, kteří se pohybují po komunikaci za snížené viditelnosti. Cílem
projektu je tedy zajistit používání reflexních prvků v mnohem větší míře, než
tomu bylo doposud. První zásobník s reflexními nálepky je umístěn na horním
konci obce.
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Dopravní značení
Po delší odmlce se opět dostáváme k problematice dopravního značení

v obci. Podněty z minulého šetření byly zapracovány do projektové
dokumentace.
Reakce odborného projektanta na podněty občanů:

- Měřič rychlosti při příjezdu do obce – bude upřesněno, návaznost na posun
konce a začátku obce

- Zrcadla v křižovatce u č.p. 139 - doplněno
- Zákaz vjezdu motorových vozidel na prostředničku (není možné, prostřednička

není veřejná komunikace, jsou to soukromé pozemky)
- Měřič rychlosti před školou – bude upřesněno
- Zrcadlo na křižovatce u č.p. 91 - doplněno
- Značka slepá ulice u č.p. 91 - doplněno
- Obytná zóna Filipov – obytné zóny se již neumisťují, v dané oblasti jsem zvolil zónu 30
- Zrcadlo v křižovatce u č.p. 65 - doplněno
- Zpomalovací práh u kapličky Filipov

(Zpomalovací prahy nelze z bezpečnostních důvodů montovat v kopci) – ano v kopci se neumisťují, nutný sloup
VO

- Obytná zóna u č.p. 91 - obytné zóny se již neumisťují, v dané oblasti jsem zvolil zónu 30
- Zrcadlo v křižovatce u č.p. 52 - doplněno
- Přechod pro chodce u MŠ

(zde není místo pro přechod pro chodce, ani rozhledové poměry) – jen pomocí stavební úpravy, po konzultaci
- Zpomalovací práh u č.p. 16

(Zpomalovací prahy nelze z bezpečnostních důvodů montovat v kopci) - ano v kopci se neumisťují, nutný sloup
VO

- Upozornění pozor škola - doplněno
- Zpomalovací práh u hřiště

(Zpomalovací prahy nelze montovat na krajskou komunikaci) - ano v kopci se neumisťují, nutný sloup VO
- Zpomalovací práh u zastávky Lupěné

(Zpomalovací prahy nelze montovat na krajskou komunikaci) - ano v kopci se neumisťují, nutný sloup VO
- Zpomalovací práh u č.p. 109

(Zpomalovací prahy nelze montovat na krajskou komunikaci) - ano v kopci se neumisťují, nutný sloup VO
- Zpomalovací práh u č.p. 153

(Zpomalovací prahy nelze z bezpečnostních důvodů montovat v kopci) ano v kopci se neumisťují, nutný sloup
VO

- Zrcadlo v křižovatce u č.p. 5 - doplněno

Chtěl bych poprosit všechny, kdo mají zájem
projektovou dokumentaci připomínkovat, je možné do ní
nahlédnout na úřední desce, nebo si ji prostudovat na
webových stránkách www.obecnemile.cz . Případné
připomínky prosím zasílejte přes e-mail, nebo je hlaste na
obecním úřadě.

SMS rozhlas
Chtěli bychom upozornit občany, že jsme přešli na

nový systém rozesílání SMS zpráv. Rozhlas ze starého
telefonního čísla od srpna nefunguje. Pokud ještě nejste
přihlášeni, učiňte tak na webových stránkách
www.nemile.hlasenirozhlasu.cz, nebo prostřednictvím
vyplnění letáčku, který je k dispozici na obecním úřadě.

4



Veřejné osvětlení

Během podzimu dojde k výměně 17 ks svítidel veřejného osvětlení na Filipově z důvodu rekonstrukce
sloupů elektrického vedení. Zbytek svítidel bude postupně měněn společně s další rekonstrukcí sloupů
elektrického vedení. Svítidla budou svítit v odstínu žluté (2700K), která je přirozenější pro lidské oko.
V případě jakéhokoliv podnětu týkajícího se veřejného osvětlení mě kdykoliv kontaktujte na e-mailu
petr.simek@nemile.cz.

ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

Usnesení z veřejného zasedání obce Nemile - 7.7.
2021:
ZO schvaluje:

Prodej pozemku p.č. 471/8 v k.ú. Lupěné o
výměře 74 m2 Haně Logan, za cenu 160 Kč/m2.
Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace s
Ilonou Pudilovou, se sídlem Nemile 172, 78901
Zábřeh, IČ:44882203. Obec Nemile poskytne
dotaci ve výši 40.000 Kč na částečné krytí
nákladů na energie.
Dodatek č.1 ke smlouvě o pronájmu tělocvičny
s TJ Sokol Nemile, se sídlem Nemile 93, Zábřeh
78901.
Strategický plán rozvoje sportu v obci do roku
2025.

Doplnění programu:
Zastupitelstvo obce Nemile souhlasí s realizací
projektu „Výstavba sportovního zázemí v obci
Nemile“ a schvaluje podání žádosti o dotaci v
rámci Výzvy č. 8/2021 dotačního programu č.
162 51 „Rozvoj místních sportovišť a zázemí –
Kabina“, jehož správcem je Národní sportovní
agentura ČR.
Zastupitelstvo obce Nemile schvaluje zajištění
vlastního podílu v minimální výši 20 % na
realizaci akce „Výstavba sportovního zázemí v
obci Nemile“, který je stanoven jako minimální
pro podání žádosti o dotaci do dotačního
programu č. 162 51 „Rozvoj místních sportovišť
a zázemí – Kabina“.
Delegování p. Bc. Ludmily Šulové do školské
rady základní školy Nemile jako zástupce obce
Nemile.
Zastupitelstvo obce Nemile volí člena finančního
výboru p. Martina Habigera, nar. dne 16.9.1970,
bytem Nemile 61.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
Nájemní smlouva a smlouva o budoucí smlouvě
o služebnosti s Povodím Moravy, a.p. se sídlem
Dřevařská 932/11, Veveří, 602 00 Brno.
Rozpočtová změna č.5_2021.

Usnesení z veřejného zasedání obce Nemile - 9.8.
2021:
ZO schvaluje:

Kupní smlouva se společností ELKOPLAST CZ
s.r.o. se sídlem Štefánikova 2664, 760 01 Zlín,
IČ: 25347942 na zakázku s názvem: Vybudování
místa pro předcházení vzniku odpadů v obci
Nemile za cenu 906.290 Kč vč. DPH.
Kupní smlouva se společností KOVOK
kontejnery s.r.o. se sídlem kostelní 160/1, 790 01
Jeseník, IČ: 044639642 na zakázku s názvem:
Obec Nemile – kontejnery, za cenu 757460 Kč
vč. DPH.
Smlouva o poskytování služby
hlášenírozhlasu.cz se společností URBITECH se
sídlem Jalubí 453, 687 05 Jalubí, IČ:04572106.
Smlouva o výpůjčce se svazkem obcí
Mikroregionu Zábřežsko, se sídlem Masarykovo
nám. 510/6, Zábřeh 789 01, IČ:48428311, kde
předmětem výpůjčky je 200 kusů nádob o
objemu 240 l a 2 kusů nádob o objemu 1100l
v rámci projektu Zábřežsko třídí.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
Zápis kontrolního výboru ze dne 12.7.2021.
Zápis finančního výboru ze dne 7.7.2021.

Usnesení z veřejného zasedání obce Nemile -
30.8. 2021:
ZO schvaluje:

Smlouvu o zřízení věcného břemene služebnosti
inženýrské sítě č. 941/63/2021/VB s Lesy České
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republiky, a.p., se sídlem Nový Hradec Králové,
Přemyslova 1106/19, Hradec Králové 500 08.
Smlouvu o dílo se společností Fortex stavby
s.r.o., se sídlem Jílová 1550/1, 787 01 Šumperk
na zpracování díla: ,, Zpracování projektové
dokumentace na Zasíťování stavebních pozemků
v Nemili´´ Celková cena díla je 330 000 Kč bez
DPH.
Smlouvu o dílo se společností AGPOL s.r.o. se
sídlem Jungmannova 153/12, 779 00 Olomouc
na získání příspěvku ze státního fondu dopravní
infrastruktury na realizaci projektu: Výstavba
chodníků a parkovišť v obci Nemile”
Smlouvu o dílo s Ing. Marta Halámkovou se
sídlem Nemocniční 2622/49A, 787 01 Šumperk,
IČ:88284905 na zpracování projektové
dokumentace Parkoviště u kulturního domu
v obci Nemile za cenu 159.500 Kč.
Rozpočtovou změna č.7/2021.

ZO bere na vědomí:
Pojistná smlouva o pojištění právní ochrany se
společností D.A.S Rechtsschutz AG se sídlem
Vyskočilova 1481/4, Michle, 140 00 Praha 4,
IČO:03450872.
Objednávka na zpracování a přípravu podkladů
k žádosti o dotaci se společností SMS-služby s.r.
se sídlem V Rovinách 934/40, 140 00 Praha 4.
Služby jsou spojené s administrací akce ,,
Výstavba dětského hřiště v obci Nemile´´
Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o
připojení odběrného elektrického zařízení
k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4
kv (NN) na pozemku parc. č. 572/2 v k.ú.
Filipov u Zábřeha
Rozpočtová změna č.6/2021.

DALŠÍ INFORMACE, PŘÍSPĚVKY

Akce pořádané TJ Sokol Nemile

3.10. Hodový fotbal od 13 hod na hřišti v Nemili
Zápas svobodných proti ženatým. Pro diváky budeme točit pivo.

10.10. Otevřený lakrosový turnaj "O lakrosku Odžibvejů"
Začátek v 9 hodin, konec do 15ti (podle počtu týmů). Více v článku níže.

16.10. Otevřené mistrovství Nemile ve vaření kotlíkových gulášů.
Start vaření je od 9:00
Start ochutnávek od 13:00
Srdečně zveme jak amatérské kuchaře, tak širokou veřejnost, která bude dělat porotu.
Kotlíky možno zapůjčit.
Soutěžící se mohou registrovat a více info získají na emailu Slaidy@seznam.cz
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Vážení spoluobčané,
Jak jistě víte, nemilští hasiči byli vždy velmi aktivní ve své činnosti a rovněž i nemilské družstvo mužů (starší

15ti let) dosahovalo velmi kvalitních výsledků na hasičských soutěžích, čímž obci vždy dělali dobré jméno a to nejen v
šumperském okrese.

Díky mnoha okolnostem již "dospělácké" družstvo nemáme. K účasti na
soutěžích je mj. zapotřebí, aby se dalo do kupy nejméně 7 chlapců, popř. dívek. Pokud
se již přihlásili do družstva jeden, dva, či tři - nikdy to nestačilo na to, aby si vytvořili
vlastní družstvo, a jejich začlenění mezi starší kluky nemělo delšího trvání. Ze své
vlastní zkušenosti vím, že ideální je, když se nalezne parta obdobně starých kamarádů
- kluků nebo dívek, kteří vytvoří své družstvo.

Letos jsme se rozhodli otevřít volnočasový kroužek "Mladí hasiči z Nemile".
Do kroužku se prozatím přihlásilo 10 dětí ve věku 5 - 10 let (3 děti ze ZŠ a 7 z MŠ).
Tyto děti budou tvořit družstvo - mladší žáci. Kapacita v této věkové kategorii je již
naplněná. V kategorii starší žáci 11 - 14 let se nám prozatím přihlásili pouze 2 děti,
které však nemohou utvořit družstvo - tato kategorie má volnou kapacitu! Bydliště v
Nemili není podmínkou.

V případě Vašeho zájmu o kroužek vyplňte prosím přiloženou přihlášku. Odevzdat ji můžete některému z
vedoucích. V případě jakýchkoliv dotazů se na nás můžete obrátit. Bližší informace ke kroužku naleznete na druhé straně
přihlášky. Pokud se chcete podívat, co děti na kroužku může čekat, přijďte se s nimi bez obav podívat v každou středu od
15:30 do 18:00 na hřiště nebo do KD v Nemili. Začínáme ve středu 6.10. 2021.

Chtěl bych tímto také poděkovat paní ředitelce Neuwirthové a paní učitelce Sobotové za distribuci a sběr
přihlášek v MŠ a ZŠ Nemile.

Lukáš Urban (starosta hasičů v Nemili, hlavní vedoucí mladých hasičů)
mob. 720 323 369, e-mail: sdhnemile@seznam.cz, web: sdhnemile.cz

Lakrosový turnaj
Ahoj,
v neděli 10. října proběhne na hřišti v Nemili další otevřený lakrosový turnaj "O lakrosku Odžibvejů".
Formát bude tradiční. Dva samostatné turnaje pro hráče do 15ti let a bez věkového omezení. Hrát se bude 4 v
poli a brankář.
Začátek v 9 hodin, konec do 15ti (podle počtu týmů).

Budu rád, když budete informaci šířit dále, třeba i do oddílů,
které v okolí Zábřeha lakros znají.

Pokud by měl nějaký oddíl/družina/skupinka zájem si lakros
před turnajem vyzkoušet, tak mi dejte vědět a rádi vám nějaký trénink
nebo předváděčku nachystáme (lakrosky zapůjčíme).

Pokud o účasti uvažujete, tak mi pošlete info, ať mám představu
o počtech týmů. Pokud si chcete zahrát a nemáte s kým, tak mi taky
napište a místo v nějakém týmu se určitě najde (nebo rovnou přijďte a
místo se najde ráno).

O předchozích turnajích a jiných akcích si můžete přečíst a mrknout na
fotky zde:
https://lacrossezabreh.cz

Díky, mějte se fajn a těším se na setkání, Lakrosu zdar!
Roman, tel. 608608831
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SLOVO OBČANŮ

Moc se mi líbila akce obce
“Den rodin”, která byla
zaměřena zejména pro občany

(rodiny) obce a nikoliv masy lidí z
okolí, kteří často posléze narušují
pořádek a klid v obci.
(on)

Rád bych spoluobčany upozornil na obecně závaznou
vyhlášku obce o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných
činností. Jde o noční klid, který je omezen dobou 22:00-6:00
hod. Dalším bodem je povinnost zdržet se hlučných projevů přes
den o nedělích a státem uznaných svátcích. Normální člověk
pochopí výjimečné situace, ale jsou tady i občané, kteří tuto
vyhlášku porušují téměř každou neděli a to ne jen krátkodobě.
Prosím o více respektu k ostatním občanům, někdy stačí i troška
komunikace!

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

Partneři obce:
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