
ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE NEMILE
konaného dne 27.2.2023 v 18:00 hod na obecním úřadě v Nemili

Zahájení zasedání

Zasedání Zastupitelstva obce Nemile (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 18 hodin dosavadním
starostou obce Ing. Petrem Šimkem (dále jako „předsedající“).

Předsedající schůze konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. 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 17.2.2023 do 27.2.2023 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).

Určení ověřovatelů a zapisovatele

Starosta přivítal zastupitele a občany, navrhl jako ověřovatele zápisu p. Petra Bezděka a Mgr. Jana Jílka a
dal hlasovat.

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

Jako zapisovatele navrhl 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 uveřejněnou na úřední desce. K návrhu programu nebyly vzneseny
návrhy na doplnění. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.

1. Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k
informacím, ve znění pozdějších předpisů, za rok 2022.

2. Změna pojistné smlouvy č. 8257579715 s pojišťovnou Generali Česká Pojišťovna a.s., Spálená
75/16, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ:452956.

3. Smlouva o poskytování knihovnických, informačních a metodických služeb v knihovně obce na rok
2023 s Městskou knihovnou Zábřeh organizační složkou města Zábřeh.

4. Zpráva o provedené inventarizaci v obci Nemile k 31.12.2022.
5. Smlouva o realizaci překládky sítě elektronických komunikací č.VPIC/MS/2023/00018 se

společností CETIN a.s., se sídlem Českomoravská 2510/19, Liběň, 190 00    Praha 9.
6. Rozpočtové opatření č.1/2023.
7. Smlouva o připojení výrobny k distribuční soustavě na napěťové hladině 0,4 kV (NN),

číslo:23_SOP_01_4122128718 se společností ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín, Děčín IV -
Podmokly, Teplická 874/8, PSČ:40502.

Výsledek hlasování-Pro:7 Proti:0 Zdržel se:0 Návrh byl přijat.
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Bod č. 1.
Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k
informacím, ve znění pozdějších předpisů, za rok 2022.

Důvodová zpráva:
V souladu s ustanovením § 18 zákona č. 106/1999, o svobodném přístupu k informacím, podle kterého
každý povinný subjekt musí o své činnosti v oblasti poskytování informací předkládat zákonem stanovené
údaje, předkládá obec Nemile výroční zprávu za rok 2022.V roce 2022 byla podána 1 žádost, která byla
vyřízena a zveřejněna.
Jiné návrhy ani připomínky nebyly předneseny.
Předsedající dal hlasovat o tomto bodě.

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

Znění usnesení pod č. USN/2/2023/1
Zastupitelstvo obce Nemile po projednání schvaluje výroční zprávu o poskytování informací podle zákona
č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, za rok 2022.

Bod č. 2.
Změna pojistné smlouvy č. 8257579715 s pojišťovnou Generali Česká Pojišťovna a.s., Spálená 75/16,
Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ:452956.

Důvodová zpráva:
Vzhledem k vyšší hodnotě majetku musí obec zvýšit i pojištění. Navýšení je vzhledem k odhadované ceně
nemovitost. Jedná se o pojištění odpovědnosti podnikatele a právnických osob, pojištění movitých věcí pro
případ krádeže a loupeže, živelní pojištění movitých věcí, pojištění staveb pro případ živelních a dalších
sjednaných pojištění. Cena pojištění se zvýší o 6.475 Kč na 30.360 Kč/rok.
Jiné návrhy ani připomínky nebyly předneseny.
Předsedající dal hlasovat o tomto bodě.

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

Znění usnesení pod č. USN/2/2023/2
Zastupitelstvo obce Nemile po projednání schvaluje změnu pojistné smlouvy č. 8257579715 s pojišťovnou
Generali Česká Pojišťovna a.s., Spálená 75/16, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ:452956.

Bod č. 3.
Smlouva o poskytování knihovnických, informačních a metodických služeb v knihovně obce na rok 2023 s
Městskou knihovnou Zábřeh organizační složkou města Zábřeh.

Důvodová zpráva:
Smlouva zajišťující pro obec Nemile nákup knihovního fondu. Jednorázový finanční příspěvek se oproti
roku 2022 nemění a zůstává 8.000 Kč.
Jiné návrhy ani připomínky nebyly předneseny.
Předsedající dal hlasovat o tomto bodě.

Výsledek hlasování-Pro:7 Proti:0 Zdržel se:0 Návrh byl přijat.
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Znění usnesení pod č. USN/2/2023/3
Zastupitelstvo obce Nemile po projednání schvaluje smlouvu o poskytování knihovnických, informačních
a metodických služeb v knihovně obce na rok 2023 s Městskou knihovnou Zábřeh organizační složkou
města Zábřeh.

Bod č. 4.
Zpráva o provedené inventarizaci v obci Nemile k 31.12.2022.

Důvodová zpráva:
Na základě příkazu starosty obce byla provedena ke dni 31.12.2022 řádná inventura veškerého majetku
obce Nemile.
Proškolení členů proběhlo dne 21.12.2021 v budově obecního úřadu Nemile. Přítomni byli všichni členové
inventarizační komise. Podpisy členů inventarizační komise byly odsouhlaseny na podpisové vzory a
nebyly zjištěny rozdíly. V průběhu inventarizace nedošlo k žádnému pracovnímu úrazu. Termín prvotní
inventury byl dodržen.
Členové inventarizačních komisí zpracovali inventární soupisy, které doplnili přílohou inventurního
soupisu, inventarizační evidencí a přehledem majetku navrženého k vyřazení.
Inventarizace proběhla řádně dle připravených podkladů, které byly ověřeny na skutečnost. Osoby
odpovědné za majetek byly členy inventární komise. Dle plánu inventur byl zjištěn skutečný stav majetku a
závazků a ostatních inventarizačních položek rozvahy a podrozvahy, který je zaznamenán v inventurních
soupisech. HIK schválila přehled majetku navrženého k vyřazení dle přílohy č.3.
Vyřazení z majetkové a účetní evidence bude provedeno po schválení inventarizační zprávy za rok 2022
zastupitelstvem obce.
Jiné návrhy ani připomínky nebyly předneseny.
Předsedající dal hlasovat o tomto bodě.

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

Znění usnesení pod č. USN/2/2023/4
Zastupitelstvo obce Nemile po projednání schvaluje zprávu o provedené inventarizaci v obci Nemile k
31.12.2022.

Bod č. 5.
Smlouva o realizaci překládky sítě elektronických komunikací č.VPIC/MS/2023/00018 se společností
CETIN a.s., se sídlem Českomoravská 2510/19, Liběň, 190 00    Praha 9.

Důvodová zpráva:
Smlouva na přeložky vedení společnosti CETIN v rámci plánované rekonstrukce parkoviště u KD.
Jiné návrhy ani připomínky nebyly předneseny.
Předsedající dal hlasovat o tomto bodě.

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

Znění usnesení pod č. USN/2/2023/5
Zastupitelstvo obce Nemile po projednání schvaluje smlouvu o realizaci překládky sítě elektronických
komunikací č.VPIC/MS/2023/00018 se společností CETIN a.s., se sídlem Českomoravská 2510/19, Liběň,
190 00    Praha 9.
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Bod č. 6.
Rozpočtové opatření č.1/2023.

Důvodová zpráva:
Změny se týkají převážně výdajů na opravu hasičské zbrojnice v Nemili. Veškeré změny neovlivní výši
schváleného rozpočtu.

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

Znění usnesení pod č. USN/2/2023/6
Zastupitelstvo obce Nemile po projednání schvaluje rozpočtové opatření č.1/2023

Bod č. 7.
Smlouva o připojení výrobny k distribuční soustavě na napěťové hladině 0,4 kV (NN),
číslo:23_SOP_01_4122128718 se společností ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín, Děčín IV - Podmokly,
Teplická 874/8, PSČ:40502.

Důvodová zpráva:
Jedná se o smlouvu na připojení výrobny FVE, která je plánovaná na budově základní a mateřské školy v
Nemili.

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

Znění usnesení pod č. USN/2/2023/7
Zastupitelstvo obce Nemile po projednání schvaluje smlouvu o připojení výrobny k distribuční soustavě na
napěťové hladině 0,4 kV (NN), číslo:23_SOP_01_4122128718 se společností ČEZ Distribuce, a.s. se
sídlem Děčín, Děčín IV - Podmokly, Teplická 874/8, PSČ:40502.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí

Předsedající představil zastupitelům:

● Objednávku u společnosti AGPOL s.r.o., se sídlem Jungmannova 153/12, 779 00 Olomouc na
předělání projektové dokumentace s názvem ,,Výstavba chodníků a parkovišť v obci Nemile -
ČÁST 03 - CHODNÍK NEMILE - úsek II.“

● Darovací smlouvu se společností Viscuma s.r.o. se sídlem Václavov 91, 789 01 Zábřeh na částku
3000 Kč na dětský karneval.

● Zápis kontrolního výboru ze dne 13.2.2023
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Diskuze
-

Přílohy k zápisu

● Prezenční listina
● Zveřejněná informace o konání veřejného zasedání.

…………………………… …………………………………..
Ing. Petr Šimek Ladislav Janků
Starosta obce                                                         místostarosta obce

Ověřovatelé Zápisu:

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