
 

USNESENÍ č. X/2022 
Zastupitelstva obce Nemile ze dne 21.11.2022 

 

Zastupitelstvo obce Nemile po projednání: 

 

USN/10/2022/1 

opravuje rozhodnutí usnesení USN/5/20223 a to tak, že schvaluje záporný hospodářský výsledek Základní a 

Mateřské školy Nemile za rok 2021 ve výši -2376,5 Kč, který je krytý z rezervního fondu Základní a Mateřské 

školy Nemile.  

 

USN/10/2022/2 

Doplňuje rozhodnutí usnesení USN/9/222/4 větou, že pro výkon místostarosty obce bude člen zastupitelstva 

neuvolněný.   

 

USN/10/2022/3 

Schvaluje uzavření a podepsání smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-8021981 se 

společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ:24729035 na pozemcích parc. č. 480/1 a 581/1 v k.ú. Nemile. 

 

USN/10/2022/4 

Schvaluje obecně závaznou vyhlášku Nemile, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství. 

 

USN/10/2022/5 

Schvaluje kalkulaci a vyhlášení ceny vodného od 1.1.2023 a to 54,06 Kč/m3 bez DPH.  

 

USN/10/2022/6 

Schvaluje kalkulaci a vyhlášení ceny stočného od 1.1.2023 a to 51,92 Kč/m3 bez DPH.  

 

USN/10/2022/7 

Schvaluje převod prostředků z běžného účtu 4318183319/0800 na účet č. 182-4318183319/0800 za účelem 

tvorby zdrojů na obnovu vodohospodářské infrastruktury v celkové výši 744.000 Kč. 

 

USN/10/2022/8 

Schvaluje podepsání smlouvy o realizaci překládky sítě elektronických komunikací č. VPIC/MS/2020/00172 se 

společností CETIN a.s., se sídlem Českomoravská 2510/19, Liběň, 190 00 Praha 9. 

 

USN/10/2022/9 

Schvaluje směrnici č.6 obce Nemile k provedení inventarizace majetku a závazků. 

 

USN/10/2022/10 

Schvaluje příkaz k provedení řádné inventarizace včetně plánů inventur a jmenování členů inventarizační 

komise. 
 

USN/10/2022/11 

Schvaluje uzavření a podepsání smlouvy č. 4102676960 s objednatelem ČEZ, a.s. Duhová 2/1444, Praha 4, 

PSČ 140 53, IČ:45274649. 

 

USN/10/2022/12 

Schvaluje uzavření a podepsání smlouvy o uzavření budoucích smluv o připojení odběrných elektrických 

zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) číslo:22_SOB01_4122068964 se společností 

ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, PSČ:40502. IČ:24729035. 

 

 

 



USN/10/2022/13 

Schvaluje k podepsání dodatek č.1 ke smlouvě o provozování Vodovodu Lupěné se společností Šumperská 

provozní vodohospodářská společnost, a.s. se sídlem Jílová 2769/6, 787 01 Šumperk. IČ:47674911. 

 

USN/10/2022/14 

Schvaluje k podepsání dohodu o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR se Státním zemědělským 

intervenčním fondem, se sídlem Ve Smečkách 801/33, Praha 11000, IČ:48133981. Registrační číslo žádosti 

22/008/19210/671/137/04213 

 

 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:  

 

• Rozpočtové opatření č.9/2022 

• Rozpočtové opatření č.10/2022 

 

 

 

 

……………………………                                      …………………………………..                               

Ing. Petr Šimek                                                          Ladislav Janků 

Starosta obce                                                              místostarosta obce  

 

 

Ověřovatelé:        

 

 

 

 

…………………………                             …………………………… 
Petr Bezděk                                                 Mgr. Jan Jílek 


