
 

 

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE NEMILE 

konaného dne 17.10.2022 v 19:00 hod na obecním úřadě v Nemili 

 

Zahájení zasedání 

 

Zasedání Zastupitelstva obce Nemile (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 19 hodin dosavadním 

starostou obce Ing. Petrem Šimkem (dále jako „předsedající“).  

 

Před zahájením zasedání bylo členům zastupitelstva obce (při prezenci) předáno osvědčení o zvolení členem 

zastupitelstva obce podle § 53 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Předsedající schůze konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno tak, aby se v souladu s § 91 odst. 1 zákona č. 

128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, konalo do 15 dnů ode dne uplynutí 

lhůty pro podání návrhů soudu na neplatnost voleb nebo hlasování (lhůta uplynula dne 7.10.2022, žádný 

návrh nebyl podán). Informace podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu 

Nemile zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 7.10.2022 do 17.10.2022 Současně 

byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.  

 

Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1) konstatoval, že 

přítomno je sedm členů zastupitelstva, takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o 

obcích). 

 

Složení slibu členy zastupitelstva 

 

Předsedající v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu. 

Před složením slibu předsedající upozornil přítomné členy zastupitelstva, že odmítnutí složit slib nebo složení 

slibu s výhradou má za následek zánik mandátu (§ 55 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev 

obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů). 

 

Složení slibu proběhlo tak, že předsedající přečetl slib stanovený v § 69 odst. 2 zákona o obcích „Slibuji 

věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu 

obce Nemile a jejích občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky.“ a jmenovitě vyzval přítomné 

členy zastupitelstva ke složení slibu pronesením slova „slibuji“ a podpisem na připraveném archu (příloha č. 

2).  

 

Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou. 

 

Určení ověřovatelů a zapisovatele 

                                 
 

Starosta přivítal zastupitele a občany, navrhl jako ověřovatele zápisu pana Petra Bezděka a Bc. Marka 

Jedelského a dal hlasovat. 

Výsledek hlasování-Pro:6      Proti:0       Zdržel se:1                                                         Návrh byl přijat. 

 

Jako zapisovatele navrhl paní Ing. Helenu Ondráčkovou a dal hlasovat. 

Výsledek hlasování-Pro:7     Proti:0       Zdržel se:0                                             Návrh byl přijat. 

 

Schválení programu 

 

Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva 

a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na 

doplnění. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům. 

 



 

 

 

1. Volba způsobu hlasování ustavujícího zasedání. 

2. Rozhodnutí o výkonu funkce starosty. 

3. Volba starosty obce. 

4. Schválení počtu místostarostů. 

5. Volba místostarosty obce. 

6. Zřízení výborů obce. 

7. Volba předsedy kontrolního výboru. 

8. Volba předsedy finančního výboru. 

9. Volba členů kontrolního výboru. 

10. Volba členů finančního výboru. 

11. Měsíční odměny za výkon jednotlivých funkcí neuvolněných členů zastupitelstva obce. 

12. Souhlasí s realizací projektu „Výstavba sportovního zázemí v obci Nemile“.  

13. Schválení smlouvy o zřízení služebnosti číslo SAP: 16010-061587 se společností CETIN a.s. 

14. Schválení dodatku č.1 ke smlouvě o dílo č. 013/22 se společností Ekozis spol. s.r.o.  

15. Delegování zástupce obce Nemile do valných hromad společnosti Vodohospodářská zařízení 

Šumperk. 

16. Schválení dodatku č.1 ke smlouvě o úvěru č.11077/16/LCD ze dne 14.9.2016 s obchodní firmou 

Česká spořitelna, a.s. 

17. Schválení objednávky u zhotovitele České telekomunikační infrastruktury a.s. 

18. Schválení nájemní smlouvy a smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s Olomouckým 

krajem, v rámci stavby „Rekonstrukce parkoviště u Kulturního domu v Nemili – umístění stavby 

veřejného osvětlení“ . 

19. Schválení nájemní smlouvy s Olomouckým krajem, se sídlem Jeremenkova 1191/40a, PSČ 779 00, 

IČ:60609460 v rámci stavby „Rekonstrukce parkoviště u Kulturního domu v Nemili – dopravní 

připojení“. 

20. Schválení Strategického plánu rozvoje sportu v obci Nemile do roku 2025. 

21. Schválení příkazní smlouvy na výkon činnosti koordinátora BOZP v rámci investiční akce : „Opěrná 

zeď pod školou v obci Nemili“. 

22. Schválení smlouvy o poradenské a konzultační činnosti v rámci žádosti o dotaci u ministerstva pro 

místní rozvoj na projektový záměr ,,Dětské hřiště Nemile“. 

 

Výsledek hlasování-Pro:7     Proti:0       Zdržel se:0                                             Návrh byl přijat. 

 

Bod č. 1. 

Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo zvolilo způsob hlasování ustavující schůze jako veřejný. Před 

hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko a jiné návrhy. Žádné 

stanovisko vzneseno nebylo. 

 

Návrh usnesení pod č. USN/9/2022/1 

Zastupitelstvo obce Nemile po projednání zvolilo způsob hlasování ustavujícího zasedání jako veřejný. 

Výsledek hlasování-Pro:7     Proti:0       Zdržel se:0                                             Návrh byl přijat. 

 

Bod č. 2. 

Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo určilo v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích, že pro výkon 

funkce starosty obce bude člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn. Před hlasováním byla dána možnost 

zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko a jiné návrhy. Žádné stanovisko vzneseno nebylo. 

 

Návrh usnesení pod č. USN/9/2022/2 



Zastupitelstvo obce Nemile po projednání určuje v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích, že pro 

výkon funkce starosty obce bude člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn 

 

Výsledek hlasování-Pro:7     Proti:0       Zdržel se:0                                             Návrh byl přijat. 

 

Bod č. 3. 

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podání návrhů na funkci starosty. Byly podány následující návrhy: 

Návrh zvolit jako starostu obce Nemile Ing. Petra Šimka. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i 

přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko vzneseno nebylo. 

 

Návrh usnesení pod č. USN/9/2022/3 

Zastupitelstvo obce Nemile po projednání volí starostou obce Nemile p. Ing. Petra Šimka, bytem Lupěné 4,  

nar. 7.3.1986. 

 

Výsledek hlasování-Pro:6     Proti:0       Zdržel se:1                                            Návrh byl přijat. 

 

Bod č. 4. 

Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo schválilo zvolení jednoho místostarosty a pro výkon funkce bude člen 

zastupitelstva dlouhodobě neuvolněn. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným 

občanům sdělit své stanovisko a jiné návrhy. Žádné stanovisko vzneseno nebylo. 

 

Návrh usnesení pod č. USN/9/2022/4 

Zastupitelstvo obce Nemile po projednání schvaluje zvolení jednoho místostarosty. 

 

Výsledek hlasování-Pro:7     Proti:0       Zdržel se:0                                             Návrh byl přijat. 

 

Bod č. 5. 

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podání návrhů na funkci místostarosty. Byly podány následující 

návrhy: Člen zastupitelstva Ing. Petr Šimek navrhl zvolit do funkce místostarosty Ladislava Janků.. Před 

hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko 

vzneseno nebylo. 

 

Návrh usnesení pod č. USN/9/2022/5 

Zastupitelstvo obce Nemile po projednání volí místostarostu obce Nemile p. Ladislava Janků, bytem Lupěné 

34, nar. 25.1.1961. 

 

Výsledek hlasování-Pro67     Proti:0       Zdržel se:1                                             Návrh byl přijat. 

 

Bod č. 6. 

Předsedající úvodem tohoto bodu informoval o povinnosti zřídit finanční a kontrolní výbor [§ 117 odst. 2 a § 

84 odst. 2 písm. l) zákona o obcích], neboť funkční období výborů předchozího zastupitelstva zaniklo spolu 

se zánikem původního zastupitelstva. Zastupitelstvo určuje počet členů výboru, který musí být lichý (§ 118 

odst. 2 zákona o obcích), přičemž finanční a kontrolní výbor musí mít nejméně tři členy (§ 119 odst. 1 

zákona o obcích). Členy výboru mohou být členové zastupitelstva i jiné osoby, pouze předsedou výboru 

může být jen člen zastupitelstva (§ 117 odst. 4 zákona o obcích). Členy kontrolního nebo finančního výboru 

nemůže být starosta, místostarosta, tajemník obecního úřadu ani osoby zabezpečující rozpočtové a účetní 

práce na obecním úřadu (§ 119 odst. 1 zákona o obcích). 

 

Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo zřídilo finanční výbor a kontrolní výbor, přičemž každý z nich bude 

mít tři členy. Jiný návrh podán nebyl. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným 

občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo. 

 



Návrh usnesení pod č. USN/9/2022/6 

Zastupitelstvo obce Nemile po projednání zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor. Oba výbory budou 

tříčlenné. 

 

Výsledek hlasování-Pro:7     Proti:0       Zdržel se:0                                             Návrh byl přijat. 

 

Bod č. 7. 

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy kontrolního výboru. Byly 

podány následující návrhy: Člen zastupitelstva Ing. Petr Šimek navrhl zvolit do funkce předsedy kontrolního 

výboru Bc. Marka Jedelského. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit 

své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo. 

 

Návrh usnesení pod č. USN/9/2022/7 

Zastupitelstvo obce Nemile po projednání volí předsedu kontrolního výboru p. Bc. Marka Jedelského, bytem 

Lupěné 19, nar.10.11.1973. 

 

Výsledek hlasování-Pro:7     Proti:0       Zdržel se:0                                             Návrh byl přijat. 

 

Bod č. 8. 

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy finančního výboru. Byly 

podány následující návrhy: Člen zastupitelstva Ing. Petr Šimek navrhl zvolit do funkce předsedy finančního 

výboru Mgr. Jana Jílka. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své 

stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo. 

 

Návrh usnesení pod č. USN/9/2022/8 

Zastupitelstvo obce Nemile po projednání volí předsedu finančního výboru p. Mgr. Jana Jílka, bytem Nemile 

184, nar. 12.2.1975. 

 

Výsledek hlasování-Pro:6     Proti:0       Zdržel se:1                                             Návrh byl přijat. 

 

Bod č. 9. 

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na členy kontrolního výboru. Byly podány 

následující návrhy: Člen zastupitelstva Bc. Marek Jedelský navrhl zvolit členem kontrolního výboru Ing. 

Jakuba Hozíka a Ing. Ludmilu Šulovou. 

 

Návrh usnesení pod č. USN/9/2022/9 

Zastupitelstvo obce Nemile po projednání volí členy kontrolního výboru p. Ing. Jakuba Hozíka, bytem 

Nemile 105, nar. 8.11.1991 a p. Ing. Ludmilu Šulovou, bytem Nemile 57, nar. 8.5.1975. 

 

Výsledek hlasování-Pro:6     Proti:0       Zdržel se:1                                             Návrh byl přijat. 

 

Bod č. 10. 

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na členy finančního výboru. Byly podány 

následující návrhy: Člen zastupitelstva Mgr. Jan Jílek navrhl zvolit členem kontrolního výboru Ing. Lukáše 

Krmelu a Petra Bezděka. 

 

Návrh usnesení pod č. USN/9/2022/10 

Zastupitelstvo obce Nemile po projednání volí členy finančního výboru p. Ing. Lukáše Krmelu, bytem 

Nemile 117, nar. 16.12.1988 a p. Petra Bezděka, bytem Nemile 163, nar. 7.11.1975. 

 

Výsledek hlasování-Pro:6     Proti:0       Zdržel se:1                                             Návrh byl přijat. 

 

Bod č. 11. 



Předsedající navrhl, aby neuvolněným členům zastupitelstva byla v souladu s § 72 odst. 2 zákona o 
obcích a nařízením vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných 
celků, v aktuálně platném znění, poskytována odměna za výkon jednotlivých funkcí ve výši: 

- místostarosta obce    4.500,-Kč 

- předseda výboru    2.200,-Kč 

- člen výboru     1.600,-Kč 

- člen zastupitelstva bez dalších funkcí 600,-Kč  

 
 a to ode dne 18.10.2022. Před hlasováním nebyly členy zastupitelstva obce podány žádné návrhy a 
občané obce neuplatnili žádná stanoviska. 
 
 

Návrh usnesení pod č. USN/9/2022/11 

Zastupitelstvo obce Nemile po projednání 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. 

 

Výsledek hlasování-Pro:7     Proti:0       Zdržel se:0                                             Návrh byl přijat. 

 

Bod č. 12. 

Předsedající navrhl zastupitelům, aby projednali 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. Před hlasováním 

byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno 

nebylo. 
 

Návrh usnesení pod č. USN/9/2022/12 

Zastupitelstvo obce Nemile po projednání 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.  

 

Výsledek hlasování-Pro:7     Proti:0       Zdržel se:0                                             Návrh byl přijat. 

 

Bod č. 13. 

Předsedající navrhl zastupitelům, aby projednali 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. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. 

Žádné stanovisko sděleno nebylo. 
 

Návrh usnesení pod č. USN/9/2022/13 

Zastupitelstvo obce Nemile po projednání 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. 

 

Výsledek hlasování-Pro:7     Proti:0       Zdržel se:0                                             Návrh byl přijat. 

 

Bod č. 14. 

Předsedající navrhl zastupitelům, aby projednali 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‘‘. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své 

stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo. 
 

Návrh usnesení pod č. USN/9/2022/14 

Zastupitelstvo obce Nemile po projednání 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‘‘. 
 

Výsledek hlasování-Pro:7     Proti:0       Zdržel se:0                                             Návrh byl přijat. 

 

Bod č. 15. 

Předsedající navrhl zastupitelům, aby projednali delegování zástupce obce Nemile 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“). Byly podány následující návrhy: Návrh zvolit jako starostu obce Nemile Ing. Petra 

Šimka. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné 

stanovisko vzneseno nebylo. 
 

Návrh usnesení pod č. USN/9/2022/15 

Zastupitelstvo obce Nemile po projednání 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“). 

 
Výsledek hlasování-Pro:7     Proti:0       Zdržel se:0                                             Návrh byl přijat. 

 

Bod č. 16. 

Předsedající navrhl zastupitelům, aby projednali 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. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své 

stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo. 

 

Návrh usnesení pod č. USN/9/2022/16 

Zastupitelstvo obce Nemile po projednání 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. 

 

Výsledek hlasování-Pro:7     Proti:0       Zdržel se:0                                             Návrh byl přijat. 

 

Bod č. 17. 

Předsedající navrhl zastupitelům, aby projednali 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. Před hlasováním byla dána možnost 

zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo. 

 

Návrh usnesení pod č. USN/9/2022/17 

Zastupitelstvo obce Nemile po projednání 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. 

 

Výsledek hlasování-Pro:7     Proti:0       Zdržel se:0                                             Návrh byl přijat. 

 

Bod č. 18. 

Předsedající navrhl zastupitelům, aby projednali nájemní smlouvu a smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení 

služebnosti s Olomouckým krajem, se sídlem Jeremenkova 1191/40a, PSČ 779 00, IČ:60609460 v rámci 

stavby „Rekonstrukce parkoviště u Kulturního domu v Nemili – umístění stavby veřejného osvětlení“. Před 

hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko 

sděleno nebylo. 

 

Návrh usnesení pod č. USN/9/2022/18 

Zastupitelstvo obce Nemile po projednání schvaluje nájemní smlouvu a smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení 

služebnosti s Olomouckým krajem, se sídlem Jeremenkova 1191/40a, PSČ 779 00, IČ:60609460 v rámci 

stavby „Rekonstrukce parkoviště u Kulturního domu v Nemili – umístění stavby veřejného osvětlení“  

 

Výsledek hlasování-Pro:7     Proti:0       Zdržel se:0                                             Návrh byl přijat. 

 

Bod č. 19. 

Předsedající navrhl zastupitelům, aby projednali nájemní smlouvu s Olomouckým krajem, se sídlem 

Jeremenkova 1191/40a, PSČ 779 00, IČ:60609460 v rámci stavby „Rekonstrukce parkoviště u Kulturního 

domu v Nemili – dopravní připojení. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům 

sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo. 

 

Návrh usnesení pod č. USN/9/2022/19 

Zastupitelstvo obce Nemile po projednání schvaluje nájemní smlouvu s Olomouckým krajem, se sídlem 

Jeremenkova 1191/40a, PSČ 779 00, IČ:60609460 v rámci stavby „Rekonstrukce parkoviště u Kulturního 

domu v Nemili – dopravní připojení 

 

Výsledek hlasování-Pro:7     Proti:0       Zdržel se:0                                             Návrh byl přijat. 

 

Bod č. 20. 

Předsedající navrhl zastupitelům, aby projednali Strategický plán rozvoje sportu v obci Nemile do roku 2025. 

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné 

stanovisko sděleno nebylo. 

 

Návrh usnesení pod č. USN/9/2022/20 

Zastupitelstvo obce Nemile po projednání schvaluje Strategický plán rozvoje sportu v obci Nemile do roku 

2025. 

 

Výsledek hlasování-Pro:7     Proti:0       Zdržel se:0                                             Návrh byl přijat. 

 

Bod č. 21. 

Předsedající navrhl zastupitelům, aby projednali 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“. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i 

přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo. 



 

Návrh usnesení pod č. USN/9/2022/21 

Zastupitelstvo obce Nemile po projednání 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“. 

 

Výsledek hlasování-Pro:7     Proti:0       Zdržel se:0                                             Návrh byl přijat. 

 

Bod č. 22. 

Předsedající navrhl zastupitelům, aby projednali 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“.. Před 

hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko 

sděleno nebylo. 

 

Návrh usnesení pod č. USN/9/2022/22 

Zastupitelstvo obce Nemile po projednání 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“. 

 

Výsledek hlasování-Pro:7     Proti:0       Zdržel se:0                                             Návrh byl přijat. 

 

 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí 

 

Předsedající představil zastupitelům: rozpočtové opatření č. 8/2022 

                                                            rozpočtové opatření č. 9/2022                     

                                                            rozpočtové opatření č. 10/2022 

 

Diskuze 

 

Přílohy zápisu 

1. Prezenční listina 

2. Listina prokazující složení slibu členů zastupitelstva obce Nemile 

3. Zveřejněná informace o konaní ustavujícího zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích. 

 

Přítomná občanka vznesla dotaz na parkoviště u hřbitova v Nemili. Ptala se, kdy bude možné u hřbitova 

parkovat bezpečně. Upozornila na to, že budou „Dušičky“ a u hřbitova není stále vybudované parkoviště a je 

tam nebezpečné parkovat. 

Odpověděl jí starosta obce Nemile, že parkoviště je momentálně ve fázi schvalování na Městském úřadě 

v Zábřeze.  

 

 

 

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

            Ing. Petr Šimek                                                          Petr Bezděk 

             Starosta obce                                                         místostarosta obce  

 

 

 

Ověřovatelé Zápisu:           

 

 

 

 

    …………………………                                             …………………………… 



               Ladislav Janků          Bc. Marek Jedelský 


