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Informace o konání veřejného zasedání 
Zastupitelstva obce Nemile 

Obecní úřad Nemile v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o 

obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání veřejného zasedání 

Zastupitelstva obce Nemile, svolaného starostou obce Ing. Petrem Šimkem v souladu s § 92 

odst. 1 zákona o obcích. 

Z veřejného zasedání je pořizován audiozáznam. Vstupem do jednací místnosti 

zastupitelstva dává občan souhlas s uveřejněním svých osobních údajů na nahrávce na webu 

obce na neomezenou dobu a právo na odvolání souhlasu se záznamem v tomto případě občan 

nemá. 

 

Datum a čas zahájení: 2.5.2022 v 18:00  

Místo konání: budova obecního úřadu Nemile, Nemile 93, Zábřeh 789 01 

 

 NÁVRH PROGRAMU: 

1) Úvod 

2) Jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu. 

3) Smlouva o výpůjčce se Svazkem obcí Mikroregionu Zábřežsko k bezplatnému užívání  

kontejner se spodním výsypem na tříděný papír. 

4) Smlouva o výpůjčce se Svazkem obcí Mikroregionu Zábřežsko k bezplatnému užívání  

štěpkovače Eliet super prof. 

5) Smlouva o výpůjčce se Svazkem obcí Mikroregionu Zábřežsko k bezplatnému užívání  

k bezplatnému užívání 2000 ks kelímků o objemu 0,5 l a 500 ks kelímků 0,3 l včetně 

přepravních boxů. 

6) Nájemní smlouvu a smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s Olomouckým 

krajem, za účelem stavby „ Opěrná zeď pod školou v obci Nemile. 

7) Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti se společností Cetin a.s., na pozemeku 

parc. č. 587/1 v k.ú. Nemile. 

8) Smlouva o poskytnutí dotace s Olomouckým krajem, na nákup věcného vybavení a 

zajištění akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů Nemile. 

9) Smlouva o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského 

zařízení a o smlouvě budoucí nájemní se společností GasNet. 

10) Diskuze 
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11) Závěr 

 

 

V Nemili dne 21.4.2022 

 

Ing. Petr Šimek 

starosta obce Nemile 

 

Vyvěšeno: 

Sejmuto: 


