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MĚSTO KONICE MÁ NOVÉHO STAROSTU A ZASTUPITELSTVO
Ustavující zasedání Zastupitelstva města
Konice se konalo 5. listopadu 2018 v obřadní
místnosti zámku v Konici a slib složili:
Ing. Michal Obrusník (starosta), Bc. Jaroslav Procházka (místostarosta), členové rady Ing. Arnold
Rozehnal, Vlastimil Šmída, Mgr. Antonín Vymětal,
zastupitelé Ing. Leo Doseděl, Mgr. Ludmila Kopečná Nedomanská, František Novák, Pavel Studený,
Pavel Šín, Ing. Petr Ullman, Mgr. Petr Vařeka, Jakub Vlček, Tomáš Vrba a Antonín Vymětal.
Kompletní zápis na str. 2 – 3

Druhé veřejné zasedání Zastupitelstva města Konice se
bude konat 10. prosince 2018 v zasedací místnosti zámku.
Hlavním bodem bude rozpočet města na rok 2019 a střednědobý výhled rozpočtu na období 2020 – 2023.

5. ledna 2019

Tříkrálová sbírka se v tyto dny v konickém
regionu připravuje již podvacáté. V roce 2000
zorganizovaly Charity v Olomoucké arcidiecézi
(zhruba Olomoucký a Zlínský kraj) tzv. nultý
ročník. Protože se tato sbírková akce setkala
s dobrým přijetím ...
Pokračování na str. 6

foto Tomáš Továrek

PF 2019

Vám přejí

Ing. Michal Obrusník
starosta

Bc. Jaroslav Procházka
místostarosta

24. ročník Vánočních trhů v Konici se koná v sobotu 15. prosince 2018
Srdečně Vás zveme na bohatý program, OHŇOSTROJ a dobrou předvánoční náladu!
Program doprovází na náměstí soutěž Muzea řemesel Konicka, z. s., a vánoční výstava v galerii zámku.
(Podrobný program na zadní straně Zpravodaje).
Hezké vánoční svátky Vám přeje MěKS Konice, p. o.

ZPRAVODAJ KONICE
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Rada
města Konice
22. října 2018
Usnesení č. 63/2018
1. Rada města Konice souhlasí se Smlouvou na
dodávku licence programového produktu Správa hřbitova.
2. Rada města Konice schvaluje v souladu s §102
odst. 3 zákona o obcích Smlouvu o spolupráci
s ORP k projektu Nástroje ÚAP s Ol. krajem.
3. Rada města Konice schvaluje uzavření tříleté
smlouvy s firmou ATLAS consulting, spol. s r. o.,
Výstavní 292/13, 702 00 Ostrava na dodání programového vybavení CODEXIS® GREEN včetně
doplňků Sledované dokumenty a monitor Stavebnictví se třemi přístupy (licencemi k užití).
4. Rada města Konice schvaluje smlouvu o poskytování služeb č. SE 070106512 uzavřenou
mezi městem Konice a CENTROPOL ENERGY,
a. s., Vaníčkova 1594/1, 400 01 Ústí nad Labem,
IČ: 25458302. Jedná se o obnovení dodávky
elektřiny na kluzišti v Tyršově ulici v Konici,
p. č. 1422/2, k. ú. Konice.
5. Rada města Konice schvaluje smlouvu o poskytování služeb č. SE 070106517, uzavřenou
mezi městem Konice a CENTROPOL ENERGY,
a. s., Vaníčkova 1594/1, 400 01 Ústí nad Labem,
IČ: 25458302. Jedná se o elektřinu pro městský
byt č. 3, Zahradní 690, Konice.
6. Rada města Konice:
a) Revokuje usnesení č. 54/2018 bod 6a a usnesení č. 54/2018 bod 6b ze dne 5. 3. 2018.
b) Schvaluje smlouvu č. 1030041178/005 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na akci
„Konice, Husova, rozš. DS NN, NABISWERA“.
c) Schvaluje smlouvu č. 1030041642/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na akci
„Konice, Vrchlického, přel. DS NN, město“.
7. Rada města Konice schvaluje Rozpočtové
opatření č. 42/2018. Na základě rozhodnutí č. 1
Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ze dne
31. 7. 2018 č. j. MPSV-2018/139123-224/1 byla
poskytnuta dotace na sociální práci na rok 2018,
jedná se o účelovou neinvestiční dotaci ve výši
416 791 Kč. Finanční prostředky jsou určeny na
úhradu výkonu sociální práce na rok 2018 v souladu se zákonem o sociálních službách, ve znění
pozdějších předpisů.
8. Rada města Konice schvaluje Rozpočtové opatření č. 43/2018. Jedná se o účelovou neinvestiční
dotaci Ministerstva zemědělství ČR č. j. 12899/
2018-MZE-16221 ze dne 4. října 2018, uvolněnou Krajským úřadem Olomouckého kraje ve
výši 150 Kč na výsadbu minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin.
9. Rada města Konice bere na vědomí zprávu
z dílčího přezkumu hospodaření města za období leden až srpen 2018.
10. Rada města Konice doporučuje Zastupitelstvu města Konice schválit Rozpočtové opatření
č. 44/2018. Jedná se o převod finančních prostředků v oblasti pohřebnictví (zabetonovaná
vitrína) z drobného dlouhodobého hmotného
majetku na investice drobné stavby, na základě
doporučení z dílčího auditu. Rozpočtové opatření ve výši 20 691 Kč.

Ustavující zasedání
Zastupitelstva města Konice
5. listopadu 2018 v obřadní
místnosti zámku v Konici
Zápis č. 1/2018
Přítomni: Ing. Leo Doseděl, Ing. Michal Obrusník,
František Novák, Bc. Jaroslav Procházka, Mgr. Ludmila Kopečná Nedomanská, Jakub Vlček, Tomáš
Vrba, Antonín Vymětal, Ing. Arnold Rozehnal, Pavel Studený, Pavel Šín, Vlastimil Šmída, Ing. Petr
Ullman, Mgr. Petr Vařeka, Mgr. Antonín Vymětal
Tajemník: Ing. Bc. Dušan Opletal
Stávající starosta města Konice pan František
Novák zahájil v 18.00 hodin ustavující zasedání
Zastupitelstva města Konice. Konstatoval, že zasedání bylo svoláno v souladu se zákonem o obcích, jednání je přítomna nadpoloviční většina
zastupitelů a ustavující jednání je tedy usnášeníschopné.
Zapisovatelkou dnešního jednání jmenoval stávající starosta paní Veroniku Kvapilovou a ověřovateli tohoto zápisu jmenoval pana Mgr. Petra
Vařeku a pana Vlastimila Šmídu.
Dále seznámil přítomné s programem jednání,
který byl doplněn o bod č. 10 – rozpočtová opatření č. 44, 45/2018. Stávající body č. 10 a 11
byly v programu zařazeny jako body 11 a 12.
Program:
1. Zahájení.
2. Představení členů Zastupitelstva města Konice.
3. Složení slibu zastupitelů.
4. Volba starosty, místostarosty a členů rady:
a) určení počtu místostarostů,
b) určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění,
c) volba starosty,
d) volba místostarosty,
e) volba členů rady.
5. Zřízení finančního a kontrolního výboru:
a) určení počtu členů finančního výboru,
b) určení počtu členů kontrolního výboru,
c) volba předsedy finančního výboru,
d) volba předsedy kontrolního výboru,
e) volba členů finančního výboru,
f) volba členů kontrolního výboru.
6. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkce neuvolněných členů zastupitelstva.
7. Návrh odměny RM pro odstupujícího starostu.
8. Složení osadních výborů.
9. Určení zástupců města Konice v organizacích, kterých je město členem.
10. Rozpočtová opatření.
11. Dotazy, připomínky a podněty členů ZM
a dalších osob.
12. Usnesení a závěr.
Schváleno poměrem hlasů 15 – 0 – 0.
Ad 2) Stávající starosta jmenovitě představil
všechny nově zvolené zastupitele. Před ustavujícím zastupitelstvem podali dva zvolení zastupitelé písemnou rezignaci. Místo Mgr. Ladislava
Doseděla nastoupil první náhradník pan Pavel
Šín a místo pana Karla Marka první náhradník
Ing. Leo Doseděl.
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Ad 3) Stávající starosta vyzval přítomné členy
zastupitelstva ke složení slibu. Složení slibu proběhlo tak, že stávající starosta 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 města Konice a jeho občanů a řídit se
Ústavou a zákony České republiky.“ Vyzval potom
přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu
pronesením slova „slibuji“ a podpisem na připraveném archu (příloha č. 2). Slib složili všichni
zastupitelé.
Ad 4)
a) Schválen jeden místostarosta poměrem hlasů
15 – 0 – 0.
b) Schváleno určení počtu dlouhodobě uvolněných členů na dva. Jeden starosta a jeden místostarosta.
Schváleno poměrem hlasů 15 – 0 – 0.
c) Současný starosta navrhl na funkci nového
starosty pana Ing. Michala Obrusníka.
Další návrh nebyl předložen a pan Ing. Michal Obrusník byl zvolen starostou města Konice poměrem hlasů 14 – 0 – 1 se zdržel.
Starosta Ing. Michal Obrusník poděkoval za projevenou důvěru a ujistil, že funkci bude vykonávat podle svého nejlepšího vědomí a svědomí.
d) Bylo přistoupeno k volbě místostarosty, starosta Ing. Michal Obrusník navrhl na tuto funkci
pana Bc. Jaroslava Procházku. Jiný návrh nebyl
předložen.
Pan Bc. Jaroslav Procházka byl zvolen místostarostou města Konice poměrem hlasů 14 – 0 – 1 se
zdržel.
e) Starosta a místostarosta jsou dle zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích, členy rady města a starosta požádal o návrhy na doplnění tří členů rady
města. Starosta navrhl pana Ing. Arnolda Rozehnala, pana Vlastimila Šmídu a pana Mgr. Antonína Vymětala. Další návrhy nebyly, takže se hlasovalo jednotlivě o kandidátech podle abecedy.
Pan Ing. Arnold Rozehnal byl zvolen členem Rady města Konice poměrem hlasů 14 – 0 – 1 se
zdržel.
Pan Vlastimil Šmída byl zvolen členem Rady města Konice poměrem hlasů 14 – 0 – 1 se zdržel.
Pan Mgr. Antonín Vymětal byl zvolen členem Rady
města Konice poměrem hlasů 14 – 0 – 1 se zdržel.
Ad 5)
a) Starosta navrhl 5 členů finančního výboru.
Schváleno poměrem hlasů 15 – 0 – 0.
b) Starosta navrhl 3 členy kontrolního výboru.
Schváleno poměrem hlasů 15 – 0 – 0.
c) Starosta navrhl na předsedu finančního výboru pana Františka Nováka.
Další návrh nebyl předložen a pan František Novák
byl zvolen poměrem hlasů 14 – 0 – 1 se zdržel.
d) Starosta navrhl na předsedu kontrolního výboru pana Pavla Studeného.
Další návrh nebyl předložen a pan Pavel Studený
byl zvolen poměrem hlasů 14 – 0 – 1 se zdržel.
e) Starosta předeslal, že po schůzce s novými zastupiteli bylo navrženo, aby členové finančního
výboru byli Pavel Šín, Ing. Stanislav Vrba, Anna
Hanáková a Mgr. Petr Vařeka, kandidatura byla
se všemi projednána a odsouhlasena. Další návrhy nebyly předloženy. Starosta navrhl hlasovat o všech členech současně.
Návrh byl schválen poměrem hlasů 15 – 0 – 0.
Členové finančního výboru byli zvoleni poměrem
hlasů 15 – 0 – 0.
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f) Na členy kontrolního výboru byli navrženi paní Marta Růžičková a pan Ing. Leo Doseděl. Starosta navrhl opět hlasovat o obou členech současně.
Návrh byl schválen poměrem hlasů 15 – 0 – 0.
Členové kontrolního výboru byli zvoleni poměrem
hlasů 15 – 0 – 0.
Ad 6) Starosta Ing. Michal Obrusník navrhl, aby
odměny za výkon funkce neuvolněných členů zastupitelstva byly ponechány ve stávající výši dle
důvodové zprávy.
Schváleno poměrem hlasů 15 – 0 – 0.
Ad 7) Zastupitelé obdrželi písemný materiál návrhu RM na mimořádnou odměnu odstupujícímu
starostovi dle důvodové zprávy.
Schváleno poměrem hlasů 14 – 0 – 1 se zdržel.
Ad 8) Zastupitelé obdrželi písemný materiál složení Osadních výborů v míst. částech Runářov,
Křemenec, Čunín, Ladín a Nová Dědina. Předsedové těchto osadních výborů jsou ti, kteří jsou napsáni na prvním místě v určených místních částech. Runářov – Ing. Jiří Bartoš, Křemenec – Mgr.
Miroslav Novotný, Čunín – Ing. Mojmír Sláma, Ladín – Jiří Šmíd, Nová Dědina – Ing. Stanislav Vrba.
Schváleno poměrem hlasů 15 – 0 – 0.
Ad 9) Zastupitelé určili složení zástupců města
Konice v organizacích, kterých je členem:
a) 2 zástupce do MAS Region Haná p. Bc. Jaroslava Procházku a Ing. Michala Obrusníka
b) zástupce do Vodovodu Pomoraví p. Ing. Michala Obrusníka.
c) zástupce do Svazu měst a obcí střední Moravy
p. Ing. Michala Obrusníka.
d) 2 zástupce do Mikroregionu Konicko p. Bc. Jaroslava Procházku a Ing. Michala Obrusníka.
Schváleno poměrem hlasů 15 – 0 – 0.
Ad 10) Zastupitelé obdrželi písemné materiály
rozpočtových opatření:
a) č. 44/2018. Jedná se o převod finančních prostředků v oblasti pohřebnictví (zabetonovaná
vitrína) z drobného dlouhodobého hmotného majetku na investice – drobné stavby, na základě doporučení z dílčího auditu. Rozpočtové opatření
ve výši 20 691 Kč
Schváleno poměrem hlasů 15 – 0 – 0.
b) č. 45/2018. Jedná se o změnu v rozpočtu města. Příjmy z dotace „Vytvoření komunitního centra v Konici“ číslo projektu CZ.06.2.56/0.0/0.0/
16_052/0002228 a 10% vlastní zdroje ve výši
1 096 193,79 Kč
Schváleno poměrem hlasů 15 – 0 – 0.
Vzhledem k tomu, že byl vyčerpán program ustavujícího jednání a nebyly vzneseny žádné připomínky a dotazy, starosta všem poděkoval a popřál hodně úspěchů v činnosti v nadcházejícím
volebním období a jednání v 18.40 hodin ukončil.
Usnesení z ustavujícího zasedání zastupitelstva města konaného dne 5. 11. 2018
Ustavující zasedání Zastupitelstva města Konice
dne 5. 11. 2018:
1. Schvaluje program ustavujícího zasedání.
2. Schvaluje určení počtu místostarostů – 1 místostarosta.
3. Schvaluje funkce, které budou členové zastupitelstva města vykonávat jako dlouhodobě uvolnění – 1 starosta a 1 místostarosta.
4. Zvolilo do funkce uvolněného starosty – Ing. Michala Obrusníka.
5. Zvolilo do funkce uvolněného místostarosty
Bc. Jaroslava Procházku.
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6. Zvolilo za člena Rady města Konice
a) Ing. Arnolda Rozehnala,
b) Vlastimila Šmídu,
c) Mgr. Antonína Vymětala.
7. Schvaluje počet členů finančního výboru – 5
členů.
8. Schvaluje počet členů kontrolního výboru – 3
členové.
9. Zvolilo předsedu finančního výboru Františka
Nováka.
10. Zvolilo předsedu kontrolního výboru Pavla
Studeného.
11. Zvolilo členy finančního výboru
a) Pavla Šína,
b) Ing. Stanislava Vrbu,
c) Annu Hanákovou,
d) Mgr. Petra Vařeku.
12. Zvolilo členy kontrolního výboru
a) Martu Růžičkovou,
b) Ing. Leo Doseděla.
13. Schvaluje odměny za výkon funkce neuvolněných členů zastupitelstva podle §84 odst. 2 písm.
n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, měsíční odměny neuvolněným členům zastupitelstva za výkon jednotlivých funkcí s účinností od 5. 11. 2018
ve výši: člen rady 3 500 Kč, předseda finančního
a kontrolního výboru 2 500 Kč, člen finančního
a kontrolního výboru 1 500 Kč, člen zastupitelstva 1 000 Kč.
14. Schvaluje podle §76 zákona č. 12/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), v platném znění mimořádnou odměnu odstupujícímu starostovi města p. Františku Novákovi za splnění mimořádných
úkolů – zajištění dotace na opravu sokolovny +
osobní dohled nad realizací stavby „Vytvoření
komunitního centra v Konici“ dle přílohy.
15. Schvaluje složení Osadních výborů a předsedy Osadních výborů dle přílohy.
16. Schvaluje:
a) 2 zástupce do MAS Region Haná p. Bc. Jaroslava Procházku a Ing. Michala Obrusníka.
b) zástupce do Vodovodu Pomoraví p. Ing. Michala Obrusníka.
c) zástupce do Svazu měst a obcí střední Moravy
p. Ing. Michala Obrusníka.
d) 2 zástupce do Mikroregionu Konicko p. Bc. Jaroslava Procházku a Ing. Michala Obrusníka.
17. Schvaluje rozpočtové opatření:
a) č. 44/2018. Jedná se o převod finančních prostředků v oblasti pohřebnictví (zabetonovaná
vitrína) z drobného dlouhodobého hmotného
majetku na investice – drobné stavby, na základě
doporučení z dílčího auditu. Rozpočtové opatření ve výši 20 691 Kč
b) č. 45/2018. Jedná se o změnu v rozpočtu města. Příjmy z dotace „Vytvoření komunitního centra v Konici“ č. projektu CZ.06.2.56/0.0/0.0/
16_052/0002228 a 10 % vlastní zdroje ve výši
1 096 193,79 Kč.

Rada města Konice
19. listopadu 2018
Usnesení č. 1/2018
1. Rada města Konice schvaluje uzavření smlouvy č. 29-2018 týkající se výpůjčky místnosti – třídy v 1. patře bývalé školy č. p. 78 v Čuníně Sboru
dobrovolných hasičů Čunín na dobu určitou se
zpětnou platností od 6. 11. do 11. 12. 2018 za
účelem cvičení žen.
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2. Rada města Konice bere na vědomí program
Vánočních trhů v Konici dne 15. 12. 2018.
3. Rada města Konice schvaluje výpůjčku pozemků p. č. 695/1, 695/2, 695/3, 695/4 a 695/5
v k. ú. Konice od 14. do 16. 12. 2018 pro Městské
kulturní středisko Konice, p. o., Kostelní 46, Konice, IČ: 00209988, za účelem pořádání vánočních
trhů s tím, že MěKS může výše uvedené pozemky zapůjčit prodejcům ke stánkovému prodeji.
4. Rada města Konice schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společností Flame In Stars, s. r. o., na
zajištění ohňostroje pro XXIV. Vánoční trhy.
5. Rada města Konice schvaluje:
a) uzavření Dohody o ukončení nájmu s p. V. V.
b) uzavření Smlouvy č. 28-2018 o nájmu nemovitosti s p. L. V. za symbolický nájem ve výši 1 Kč/
rok. Služby bude hradit v plné výši.
6. Rada města Konice
a) doporučuje Zastupitelstvu města Konice schválit nákup části pozemku p. č. 1901/2 v k. ú. Konice od p. R. R. a p. M. R. za cenu 100 Kč/m2 a úhradu nákladů spojených s realizací nákupu daného pozemku.
b) ukládá MPO zpracovat materiál na jednání
Zastupitelstva města Konice v souladu s výše
uvedeným bodem usnesení.
7. Rada města Konice schvaluje finanční příspěvek 400 Kč za jeden pořízený DVD záznam ze
slavnostního obřadu vítání dětí, který bude hrazen z rozpočtu města Konice a bude předán rodičům formou daru.
8. Rada města Konice schvaluje Rozpočtové opatření č. 46/2018.
Jedná se o zvýšené výdaje na energie a vodu
u bytového hospodářství, které budou kryty ze
zvýšených příjmů bytového hospodářství. Rozpočtové opatření ve výši 72 000 Kč.
9. Rada města Konice schvaluje Rozpočtové opatření č. 47/2018. Jedná se o převod finančních
prostředků z ostatních činností – rezervy na podlimitní technické zhodnocení – dodání resetového tlačítka na GSM modul bezdrátového rozhlasového a varovného systému ve výši 2 313 Kč.
10. Rada města Konice schvaluje Rozpočtové
opatření č. 48/2018. Jedná se o převod finančních prostředků z ostatních činností – rezervy
na revizi hořáků v nových specializovaných učebnách ZŠ a G Konice, příspěvkové organizace, ve
výši 4 300 Kč.
11. Rada města Konice schvaluje Rozpočtové
opatření č. 49/2018. Jedná se o finanční prostředky na opravu dešťové kanalizace v ul. Za
Nádražím v Konici. Celkový rozpočet na akci
199 255,60 Kč, z toho 110 000 Kč kryto rozpočtem a profinancováno v první etapě. Nekryto rozpočtem zbylých 90 000 Kč. Bude čerpáno ze zvýšených příjmů za pronájem kanalizace. Rozpočtové opatření ve výši 90 000 Kč
12. Rada města Konice schvaluje Rozpočtové
opatření č. 50/2018. Jedná se o účelovou neinvestiční dotaci MZ ČR č. j. 51067/2018-MZE16221 ze dne 17. října 2018, uvolněnou Krajským
úřadem Olomouckého kraje ve výši 3 650 Kč na
výsadbu minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin.
13. Rada města Konice schvaluje Rozpočtové
opatření č. 51/2018. Jedná se o změnu v rozpočtu města. Investiční přijaté transfery z projektu „Modernizace a doplnění podpůrných procesů pro potřeby města Konice“, číslo projektu
CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_044/0006089.
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Poskytovatel Ministerstvo pro místní rozvoj ČR,
připsáno na účet města v ČNB dne 12. 11. 2018.
Rozpočtové opatření ve výši 1 445 762,93 Kč.

14. Rada města Konice schvaluje změnu odpisového plánu města Konice od roku 2018,
doplnění výjimky doby používání v letech
drobné stavby – venkovní vitríny
15. Rada města Konice bere na vědomí odpis
pohledávek dle důvodové zprávy.
16. Rada města Konice schvaluje poskytnutí
dotací na rok 2019 z rozpočtu města, a to:
1) Člověku v tísni, o. p. s., ve výši 5000 Kč,
2) Středisku pro ranou péči, z. s., ve výši 5000 Kč.
Veřejné prostředky budou rozpočtovým opatřením zahrnuty do rozpočtu na 2019 a žadatelům budou poskytnuty veřejnoprávní smlouvou, která bude předložena RMK ke schválení.
17. Rada města Konice schvaluje bezúplatný
převod majetku do vlastnictví Mateřské školy
Konice, příspěvkové organizace, Smetanova
202, 798 52 Konice dle evidenční karty DDHM
v celkové hodnotě 35 990 Kč.
18. Rada města Konice schvaluje úpravu rozpočtu Mateřské školy Konice, příspěvkové organizace, Smetanova 202, 798 52 Konice dle
předloženého návrhu.
19. Rada města Konice schvaluje odměnu ředitelce Mateřské školy Konice, příspěvkové
organizace, dle předloženého návrhu.
20. Rada města Konice bere na vědomí oznámení o uzavření Mateřské školy Konice, příspěvkové organizace, v době vánočních prázdnin, a to ve dnech 27., 28. a 31. 12. 2018.
21. Rada města Konice bere na vědomí oznámení o přerušení činnosti školní družiny při
Základní škole a gymnáziu města Konice, příspěvkové organizaci, v době vánočních prázdnin, a to od 22. 12. 2018 do 2. 1. 2019.
22. Rada města Konice doporučuje zastupitelstvu města vyslovit souhlas se vznikem pracovněprávního vztahu mezi městem Konice
a členem zastupitelstva p. Vlastimilem Šmídou na činnost velitele JSDH Konice.
23. Rada města Konice schvaluje podle §102
odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, uzavření veřejnoprávní smlouvy o zabezpečení provedení zápisů údajů do informačního systému
územní identifikace, adres a nemovitostí mezi
městem Konice a obcemi Skřípov a Rakůvka.
24. Rada města Konice
a) bere na vědomí požadavek zhotovitele.
b) ukládá právníkovi města (zařazeného do
odboru dopravy) provést revizi smluvních
ujednání pro předložení rozpočtového opatření k úhradě požadovaných vícenákladů.
Usnesení bylo schváleno v poměru: pro 5 proti 0.
Zveřejněné zápisy ze všech zasedání jsou ve
zkrácené verzi. Podrobnosti a přesné nasměrování rozpočtových opatření na účty najdete na internetové adrese: www.konice.cz, záložka úřad a samospráva, úřední deska, rozpočet, závěrečný účet – rozpočtová opatření,
nebo na úřední desce města Konice.

DIasHOW

JIŘÍ KOLBaBa

VELKÝ OKRUH
JIHEM AFRiKY

MUZIKÁLOVÁ KOMEDIE, VE KTERÉ KONEČNĚ KAŽDÝ MŮŽE MILOVAT KOHO CHCE!
Vtipná parodie na současný svět, který důvěrně známe, inspirovaná povídkou Julese Verna.
Známe to všichni – sledujeme média, posloucháme zprávy, čteme články, sdílíme příspěvky a necháme se manipulovat, aniž bychom si toho všimli. Co je to za lidi, kteří manipulují?
Doktor Ox: „My? Přece lidé, kteří po staletí procházejí historií.“ Naše sebevědomí a vlastní rozum neslyšíme a přebíráme názory zvenčí, místo toho, abychom věřili hlavně sami sobě! A co když jsou tu mladí rebelové, kteří se nebojí,
kteří jsou sami sebou a ukáží nám, že zdravý rozum, láska a sebevědomí mohou zvítězit nad manipulací a mocí!
Na motivy povídky Julese Verna, libreto a režie: Zdeněk Zelenka (Nesmrtelná teta, Ach, ty vraždy), hudba: Jiří Škorpík,
texty písní: Boris Pralovszký, choreograﬁe: Ivana Hannichová, scéna: Petr Hloušek, kostýmy: Roman Šolc.
Hrají a zpívají: Jiří Korn (držitel Ceny Thálie) | Martin Pošta (bývalý zpěvák skupiny Laura a její tygři), Peter Pecha (držitel Ceny Thálie) | Petr Ryšavý, Ladislav Korbel | Ondřej Bábor, Petra Vraspírová | Ivana Korolová (nominace na Cenu
Thálie) | Zuzana Holbeinová, Lukáš Randák | Josef Vágner, Tomáš Smička | Lukáš Randák, Barbara Chybová | Aneta
Dobešová, Františka Stropnická | Anna Slováčková, Kateřina Brožová | Dita Hořínková, Andrej Hryc | Tomáš Trapl, Vanda Károlyi | Renata Podlipská, Ernesto Čekan | Zbyněk Fric, Vlastimil Korec | Jiří Zonyga, Rudolf Kubík | David Uličník

www.doktorox.cz
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Projekt Venkovské
školy Regionu HANÁ
společně – MAP

v 18.00 hodin
se spojí regiony
a rozezní náměstí
vánočními koledami

(místní akční plány
rozvoje vzdělávání II)

pomáhá školám
reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008584

Hlavní náplní charakteristickou pro podzimní
měsíce byla zejména aktualizace Akčního plánu.
Pracovní skupiny měly navrhnout aktivity spolupráce mezi jednotlivými MŠ či ZŠ a ZUŠ,
které by vedly k propojení a vzájemné spolupráci jednotlivých subjektů poskytujících vzdělávání v oblasti. Ačkoliv měli členové pracovních skupin na tuto aktivitu poměrně krátkou dobu, podařilo se jim navrhnout celou řadu aktivit vedoucích k prohloubení spolupráce mezi školami
a k rozvoji klíčových kompetencí u dětí a žáků.
Realizační tým si je vědom náročnosti této činnosti a tímto děkuje všem pracovním skupinám, že
se své činnosti zhostily svědomitě a s vervou.
Dne 19. 11. 2018 proběhlo jednání Řídícího
výboru v Konici, kde byla aktualizovaná verze
Akčního plánu schválena. Dalším programem jednání bylo schválení Komunikačního plánu, organizační struktury projektu a aktualizované identifikace dotčené veřejnosti. Úspěšnou aktivitou
implementace, která již proběhla, byla výsadba lip. Děti a žáci společně s veřejností oslavili 100. výročí vzniku samostatného Československa. Jak jste byli informováni v předchozím vydání, lípy dodala MAS Region HANÁ, z. s.,
v rámci projektu MAP II.
Co nás čeká v nejbližší době? Pracovní skupiny budou plánovat a rozpracovávat jimi navržené aktivity spolupráce tak, aby se v příštím roce
mohly začít realizovat. Jedná se zejména o exkurze, soutěže, projektové dny spojené s tvorbou
didaktických materiálů, workshopy či semináře.
Děkujeme Vám za spolupráci a přejeme klidné spokojené dny.
Realizační tým projektu Venkovské školy Regionu
HANÁ společně – MAP II v Náměšti na Hané dne
7. 11. 2018: Mgr. Pavla Valentová (Analytik projektu), Ing. Kateřina Navrátilová (hlavní manažerka projektu), Mgr. Marta Husičková (koordinátorka a facilitátor projektu), Mgr. Filip Strážnický (koordinátor projektu)
EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

INZERCE

SHÁNÍM KE KOUPI
RODINNÝ DŮM.
Opravy nevadí.
Mobil: 731 078 958

Pojďme si společně zpříjemnit adventní čas
a již po sedmé si ve stejný den a stejnou
hodinu zazpívat pět stejných koled.

Zazpíváme si společně
tři koledy, které již známe:
Nesem vám noviny
Narodil se Kristus Pán
Půjdem spolu do Betléma
O dalších dvou rozhodnete
svým hlasováním.

Přidejte se k nám!
Texty koled najdete

12. 12. 2018 ve svém Deníku.

Sejdeme se
v Konici
na náměstí
u vánočního
stromu

NOVINKA!
100 g Hořké 70% čokolády
s motivem města Konice
Druhá kolekce (500 ks) této
oblíbené čokolády bude
připravena k prodeji během
prosince v prodejně COOP
Jednoty Boskovice v Konici
na Masarykově nám. 31
Provozní doba sběrného dvora v Konici

prosinec 2018 – březen 2019
v sobotu od 8.00 hodin do 12.00 hodin
1. 12. 2018 | 8. 12. 2018 | 15. 12. 2018 | 22. 12. 2018 | 5. 1. 2019 | 19. 1. 2019
2. 2. 2019 | 16. 2. 2019 | 2. 3. 2019 | 16. 3. 2019 | 23. 3. 2019 | 30. 3. 2019
Termíny svozu odpadů a další informace jsou na webových stránkách města.
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PRODÁM PALIVOVÉ DŘÍVÍ
měkké + tvrdé štípané
délka 1 m – rovnané,
štípané 30 – 40 cm sypané,
smrkovou kulatinu 2 m délky.
Hájenka Karlov Šebetov
tel.: 606 893 919
e-mail: zouharhonza@email.cz

SMK KONICE OZNAMUJÍ
ZAHÁJENÍ PROVOZU
KLUZIŠTĚ OD 1. 12. 2018
CENÍK A OSTATNÍ INFORMACE:
www.sluzbykonice.cz

Peníze pomohly Charitě Konice spolufinancovat
pořízení automobilů nutných pro fungování terénní pečovatelské služby a provoz domácí hospicové péče. Další využití se týkalo podpory charitativní činnosti celorepublikové zastřešující
Charity ČR, charitativní činnost Arcidiecézní charity Olomouc, humanitární a rozvojové zahraniční pomoci a částečné krytí režijních nákladů
tříkrálové sbírky. Bez tříkrálových darů a obětavosti koledníků bychom nemohli pomáhat potřebným lidem v aktuálním rozsahu služeb a naše
charitní projekty by byly ohroženy.
Proto nám dovolte, abychom Vás touto cestou
znovu požádali o zapojení se do této jubilejní
Tříkrálové sbírky. Koledování v našem regionu proběhne v sobotu 5. ledna 2019. Prosíme,
přijměte laskavě naše koledníky, chcete-li a můžete, podpořte nás svým darem.
Chcete-li nám pomoci s realizací sbírky jako
koledníci, přijmeme Vás s velkou radostí.
Kontaktujte nás:
Naděžda Páleníková, DiS.
koordinátorka TS, tel.: 739 524 364
email: nadezda.palenikova@konice.charita.cz
Svatava Grulichová
zástupkyně koordinátorky, tel.: 731 646 889
email: svatava.grulichova@konice.charita.cz

ZUŠ Konice

prosinec 2018
ka ve městě, Kouzelná třída, Školnice Valerie a ty
nejmenší pak pohádky o princeznách. Kluci se
báli při čtení Klubu záhad, Tygří party a upířích
příběhů. Ti malí se rádi projeli s Tomášem mašinkou, Burákem a auty ze závodní dráhy.
Dospělé čtenáře uchvátily knihy Kláry Janečkové, Kateřiny Janouchové, Aleny Jakoubkové, Táni
Keleové-Vasilkové, Radky Třeštíkové, Ivanky Deváté, Hany Whitton, detektivní a válečné romány. Nejvíce půjčované byly knihy od Vlastimila
Vondrušky, Jo Nesba a Larse Keplera. Oblíbené
jsou i tituly z edice „Světový bestseller“. V popředí zájmu byla také kniha Proč všichni odcházejí od Zuzany Dostálové. Autorka je vnučka konického malíře JUDr. Mojmíra Dostála
a dcera spisovatele, režiséra a scénáristy Zeno Dostála. Tuto i její druhou novinku Johana,
kterou napsala s dvěma dalšími autorkami, si můžete také vypůjčit u nás v knihovně.
Co chystáme nového? Na příští rok jsme pro
děti připravili celoroční čtenářskou hru „Lovci
draků“. Stačí si vybrat z nabídky 50 knih a přečíst jich co nejvíce. Za každou přečtenou knížku
a tři zodpovězené otázky, týkající se knihy, získají „draka“. Majitelé nejvíce nasbíraných draků
vyhrávají na konci kalendářního roku knížku.
Všechny děti se mohou těšit na další besedy,
kvízy, přednášky a pohádková vyprávění.
Přejeme všem krásné vánoční svátky, plné pohody a radosti. Vlasta Snášelová – knihovnice

Na Příhonech 425, Konice

Ivo Šťastný
tel.: 773 082 315

Tříkrálová
sbírka
... pokračování ze str. 1
jak u široké veřejnosti – tedy dárců, tak u dobrovolníků – koledníků, byla tato sbírka od roku
2001 pořádána celorepublikově. Během těch let
se ze spousty koledujících dětí stali dospělí. Mnozí Charitě zachovali svoji aktivní přízeň a každoročně přicházejí podpořit dobrou věc. A nejen to,
přicházejí již i se svými dětmi. Tříkrálové koledování se stalo tradicí navazující novým způsobem na prastarý lidový zvyk. Díky koledě může
Charita pomáhat při různých živelných katastrofách, povodních, ale – a to hlavně – podpořit charitní služby péče o seniory a nemocné
v našem regionu.
Bez již zmiňovaných dobrovolníků, koledníků,
by Charita Konice sice mohla Tříkrálovou sbírku
organizovat, ale nebylo by možné ji takto realizovat. Náš region, čítající 63 obcí, navštíví s koledou více než 370 koledníků. V loňském roce
se vykoledovalo 503 252 Kč (po přičtení darů na
konto a DMS činí celkový výnos 520 151 Kč).

Z činnosti ZUŠ Konice
V letošním školním roce zahájila Základní umělecká škola v Konici činnost na základě zájmu
a následného výběru v přijímacích zkouškách
s počtem 437 žáků. Kromě tanečního, výtvarného a hudebního oboru se v letošním školním
roce nově otevřel i literárně-dramatický obor.
V tomto oboru se celostně rozvíjí osobnost žáka
prostřednictvím tvořivých aktivit a uměleckých
činností. Během studia v tomto oboru žák rozvine své mluvní a pohybové schopnosti a naučí
se pracovat ve skupině a kolektivně tvořit.
Nadále se v ZUŠ učí nejen individuální výuka, ale
žáci mají možnost navštěvovat různá hudební
seskupení a soubory.
Nejbližší akce:
Mikulášská a vánoční besídka
Vystoupení na faře
Dopolední program Vánočních trhů v Konici
Vánoční koncert dne 13. prosince 2018 v 17 hodin v obřadní síni zámku
Helena Hrabalová,
zástupkyně ředitelky ZUŠ Konice

Knihovna Konice
Víte, co je pro děti horší než čtení? Psaní obsahu z knihy do čtenářského deníku. Na tom se
shodli všichni dětští čtenáři u nás v knihovně.
V dětském oddělení jsme jim proto připravili čtenářský list malého čtenáře, pomocí kterého si mohou psaní obsahu do deníku vyzkoušet.
A jaké jsou nejpůjčovanější knížky roku 2018?
U dětí opět zvítězil „Malý poseroutka“, fantasy
romány, příběhy z Minecraftu, humor Babičky
drsňačky, knížky z edice Děsivé dějiny, svět youtuberů a různé druhy komiksů. Holky bavila Anič-

Z konického fotbalu
Zdravíme nejen všechny příznivce konického fotbalu, ale i ty, kteří si jen tak chtějí přečíst, co nového se událo v konickém fotbalu. Pro vás všechny jsou určeny následující informace.
O víkendu 3. a 4. listopadu 2018 skončila podzimní část soutěžního ročníku 2018/2019 pro
všechna naše mužstva. Jak si vedla jednotlivá
mužstva?
Muži
V posledních třech utkáních nejprve porazili muži na domácím hřišti Sokol Troubelice 1:0, aby
v dalším kole prohráli na hřišti FK Hlubočky 1:4.
V posledním podzimním kole hráli muži na hřišti SK Paseka, odkud si odvezli tři body za vítězství v poměru 3:1. Po podzimní části soutěže 1. A
třídy sk. A patří mužstvu dospělých 4. příčka se
ziskem 28 bodů za 9 vítězství a 5 porážek, z toho
1 na pokutové kopy při skóre 29:22.
Mužstvo mužů se probojovalo do finále Okresního poháru Prostějovska a 17. října se utkalo na
domácím hřišti se Sokolem Čechovice. Soupeř
však byl nad jeho síly a naši muži podlehli 1:2
a pohár získaný v loňském roce tak neobhájili.
Dorost
Dorostenci začali závěrečnou část soutěže vysokou porážkou 0:9 na hřišti FK Jeseník. V posledních dvou zápasech na domácím hřišti však naplno bodovali, když nejdříve porazili Sokol Čechovice 3:0 a v posledním kole pak SK Haňovice
3:1. V celkovém součtu obsadilo mužstvo dorostu 13. příčku se ziskem 11 bodů za 4 vítězství,
z toho 1 na pokutové kopy a 9 porážek při skóre
16:45.
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Starší žáci
Starší žáci hráli se střídavými úspěchy, když prohráli na domácím hřišti s FK Jeseník v poměru
1:7, aby pak zvítězili ve Slavoníně nad tamním
FK 2:1. V posledním utkání první poloviny soutěže krajského přeboru podlehli starší žáci Slovanu
Černovír na jeho hřišti 1:4. V konečném zúčtování jim patří v tabulce 8. místo se ziskem 18 bodů
a skóre 19:27 za 6 výher, z toho 1 na pokutové
kopy a 7 porážek, z toho 1 na pokutové kopy.
Mladší žáci
Obdobně jako starším se dařilo i mladším žákům.
Nejprve podlehli FK Jeseník na domácím hřišti
3:4 a ve Slavoníně prohráli s FK 8:2. S podzimní
částí soutěže se mladší žáci rozloučili vítězstvím
nad Slovanem Černovír na jeho hřišti v poměru
5:1. Celkově tak patří mladším žákům po podzimní části soutěže 7. příčka se ziskem 21 bodů
za 7 vítězství, z toho 1 na pokutové kopy a 6 porážek, z toho 1 na pokutové kopy při celkovém
skóre 44:45.
S podzimní částí soutěžního ročníku 2018/2019
se hráči a funkcionáři rozloučili na závěrečném
posezení v pátek 9. listopadu, kde jim za dobrou
reprezentaci a za obětavou práci poděkoval šéf
konického fotbalu pan Jiří Kučera. Poděkovat je
nutno samozřejmě všem fanouškům, kteří konické fotbalisty podporovali jak při utkáních na
domácím hřišti tak i na hřištích soupeřů.
Podzimní část skončila a hráči všech mužstev budou nyní odpočívat před zahájením jarní části
soutěže o víkendu 30. a 31. března 2019. Přípravu na jarní část soutěží začnou naše mužstva počátkem února 2019. Jakmile bude znám program
přípravných zápasů, budete s ním seznámeni jak
ve všech vývěsních skříňkách tak webových stránkách www.fotbal-konice.cz nebo www.sokolfotbal.cz.
Všem fanouškům děkují za podporu a do nadcházejícího roku 2019 přejí hodně zdraví
a pracovních i osobních úspěchů všichni hráči a funcionáři konického fotbalu včetně
Pavla Klíče, autora tohoto příspěvku.

Program KČT KONICE
prosinec 2018
Neděle 2. 12. 2018 Konice – rozsvícení vánočního stromu spojené s vánoční výstavou v zámku.
Čtvrtek 6. 12. 2018 Olomouc – výstava betlémů
ve vlastivědném muzeu, prohlídka města, vánoční trhy. Odjezd autobusem z Konice v 8.30 hodin.
Sobota 15. 12. 2018 Vánoční trhy v Konici, večer ohňostroj.
Neděle 16. 12. 2018 Březina – sraz ve 13 hodin
u benzinky. Po silnici se vydáme do Jesence, kolem hřbitova neznačenou cestou do Ponikve, kde
se napojíme na červenou značku. Přes Březsko
dojdeme do Konice. 11 km.
Pondělí 31. 12. 2018 Silvestrovská pohádka
ve Březsku – odchod ve 13 hodin od fotbalového hřiště v Konici.
Úterý 1. 1. 2019 NOVÝ ROK NA KOSÍŘI – odjezd
vlakem v 9.11 hodin do Zdětína. Uzeninu na opékání s sebou. Návrat z Kostelce na Hané v 15.47
hodin.
Přejeme všem příznivcům turistiky
pěkné Vánoce. Zdrávi došli !!!

ZPRAVODAJ KONICE

PROGRAM
prosinec 2018
Konice, Kostelní 46 (přízemí zámku)
www.mcsrdicko.eu, tel.: 739 246 019
Pondělí (dle domluvy)
Cesta ke zdravé rodině
přímá pomoc rodinám – 739 246 008
Pondělí (8 – 12 hodin) – Volná herna
Úterý (dle domluvy)
Konzultační a informační středisko v Srdíčku
základní individuální poradenství
a zprostředkování poradenství v oblasti
prorodinných služeb
dasatrnkova@seznam.cz, 608 000 181
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KULTURNÍ
PŘEHLED
PROSINEC 2018

VÝSTAVA
GALERIE ZÁMKU KONICE

VÁNOČNÍ VÝSTAVA
Výstava obrazů Květuše Burešové a Zuzany
Muzikant Jeřábkové, včetně ilustrací Marie
Fischerové Kvěchové, doplněná prodejními
dárky z Charity a ostatních organizací
od 2. 12. 2018 do 4. 1. 2019
Po – Pá, včetně soboty 15. prosince 2018
9.00 – 12.00 a 13.00 – 16.00 hodin
VERNISÁŽ 2. 12. 2018 v 15 hodin

Třetí úterý v měsíci (10 – 12 hodin)
Klub pro rodiče se zdravotně znevýhodněnými dětmi – 739 246 008

Výstavu pořádá Muzeum řemesel Konicka, z. s.

Středa, Pátek
(8 – 12 hodin, pátky volný program)

KPH

ZÁMEK KONICE – MÍSTNOST Č. 204

Jarmila Lhotská – Podmalby na skle

Klub pro rodiče a děti – 739 246 019
5. 12. – Mikulášská nadílka
pro předem přihlášené
12. 12. – Vánoční hraní a tradice
19. 12. – Zpívání u stromečku
Od 20. 12. 2018 do 3. 1. 2019 MC ZAVŘENO
4. 1. 2019 od 10.00 hodin Zpívání
u betlému v konickém kostele

T. Hořejšová – soprán / A. Hedar – klavír
Vstupné 120 Kč, členové KPH 100 Kč.
Studenti, děti do 15 let a ZTP -50% ze zákl. ceny
vstupenky. Žáci a učitelé ZUŠ vstup zdarma.

Středa (14 – 17 hodin) – 739 246 019
Mezigenerační setkávání v Srdíčku

DIVADLO

KONCERTNÍ SÁL ZÁMKU KONICE
Ve středu 5. 12. 2018 v 19.00 hodin

ADVENTNÍ KONCERT

Třetí čtvrtek v měsíci (9 – 11 hodin)
Setkání věřících maminek
Blanka Hájková – 733 754 143

PRAHA – DIVADLO HYBERNIA
V sobotu 27. 4. 2019 od 6.30 do 21.30 hodin

Pátek (8 – 12 hodin)
Klub pro rodiče a děti – 739 246 019

Předprodej v TIC Konice, cena 799 Kč

Pátek (pro předem objednané)
Laktační poradenství – 739 246 019

PŘEDVÁNOČNÍ AKCE

DOKTOR OX (muzikálová komedie)

MIMOŘÁDNÉ AKCE – PROSINEC 2018

NÁMĚSTÍ V KONICI
V neděli 2. 12. 2018 v 17.00 hodin

5. 12. od 9.00 hodin
Mikulášská nadílka pro předem přihlášené

ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍHO
STROMU

Aktivity projektu „Rodina od A až do Z“

(15 – 17 hodin ván. výstava a vernisáž v galerii)

jsou podpořeny z dotačního programu
Rodina a ochrana práv a dětí MPSV
z dotačního titulu Olomouckého kraje
Podpora prorodinných aktivit
a z dotace Města Konice

V sobotu 15. 12. 2018 od 9.00 do 21.00 hodin

VÁNOČNÍ TRHY
Program na straně 8

KNIHOVNA
Půjčovní doba: pondělí – středa – pátek
9.00 – 11.00 a 11.30 – 16.00 hodin
Nová služba – profi balení knih
www.konicka.knihovna.cz

TIC – ZÁMEK – MUZEUM
Otevřeno ve všední dny 9.00 – 12.30
a 13.00 – 16.00 hodin. Doba trvání prohlídky
je 45 minut. Po dobu prohlídky může být TIC
Konice uzavřeno (zastoupí kancelář MěKS).
Vstupenky zakoupíte v TIC. Mimo turistickou
sezónu doporučujeme telefonické objednání!
Informace: 739 333 721, 602 934 905
Rádi bychom touto cestou poděkovali všem,
kteří nás podpořili v roce 2018.
Zároveň Vám chceme popřát příjemné
prožití svátků a úspěšný vstup
do nového roku 2019.
Poskytovatelé soc. a návazných služeb Konicka

NABÍZÍME NOVĚ V PRODEJI:
Stolní a závěsné kalendáře místních
autorů, betlémy s konickým kostelem,
knihy, keramiku, svícny a další dárky.
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