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Město Konice s místními částmi Čunín, Křemenec, Ladín, Nová Dědina a Runářov
14. prosince 2019 pořádáme již 25. ročník Vánočních trhů v Konici. Za finanční pomoci Olomouckého kraje
vás čeká opět kvalitní program (viz. str. 5). Jeho součástí bude i odpoledne otevřených dveří Komunitního centra
v Konici (bývalé sokolovny) s tématickou výstavou a hudebním doprovodem kvintetu „Holóbkove mozeke“.
Přijďte se ohřát, občerstvit a shlédnout nově opravenou budovu.
Dalším doprovodným programem je výstava reprodukcí obrazů Josefa Lady v galerii zámku Konice.
Máme z městských investic vybudované
nové dětské hřiště v ulici Zahradní.
U hřiště jsou také umístěny dvě lavičky
s odpadkovým košem.

Jiráskova ulice v Konici
má nový povrch

zovky navržené s ohledem na budoucí dopravní
zatížení. V druhém úseku pak byla obnovena
svrchní vrstva komunikace a proběhly lokální
vysprávky. „V rámci úprav jsme opravili také stávající dešťovou kanalizaci, do které bylo svedeno
odvodnění vozovky. Podél silnice byla nově osazena obruba, na niž navazuje jednostranný chodník pro pěší,“ doplnil vedoucí odboru dopravy
Ladislav Růžička.

Opravu silnice zaplatil kraj
Rekonstrukcí za zhruba 15,7 miliónu korun prošla Jiráskova ulice v Konici. Stavební firma opravovala téměř sedm set metrů dlouhý úsek od začátku městské zástavby ve směru od obce Skřípov až po kruhový objezd nedaleko centra.
„Během čtyř měsíců se dělníkům povedlo odvést
kus poctivé práce. V těchto dnech otevírá hejtmanství další nově opravené silnice po celém Olomouckém kraji. Dobrou zprávou je, že se všechno
podařilo stihnout do příchodu zimy,“ připomněl
náměstek hejtmana Jiří Zemánek.
Stavební práce byly rozděleny do dvou částí.
V jednom úseku došlo k odstranění původních
vrstev, výměně podloží a vybudování nové vo-

Výstavbu chodníku provázelo ještě zbudování
opěrné zdi a přeložka sloupu nízkého napětí. Investorem těchto prací bylo město Konice. Výstavba chodníku v Jiráskově ul. v Konici stála město
6,5 mil. Kč, z toho Olomoucký kraj přispěl na tuto
akci v rámci dotace částkou 1,85 mil. Kč.

PF 2020
Příjemné prožití svátků vánočních,
mnoho zdraví, štěstí
a osobních úspěchů v novém roce
Vám přeje
Ing. Michal Obrusník
starosta
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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.

Rada
města Konice
4. listopadu 2019
Usnesení č. 21/2019
Rada města Konice dne 4. 11. 2019:
0. Rada města Konice – Valná hromada společnosti Služby města Konice, spol. s r. o., Husova 347,
798 52 Konice, IČ: 48909467
a) Vzala na vědomí ocenění majetku Služeb města Konice, s. r. o.
b) Vzala na vědomí finanční analýzu financování
Služeb města Konice, s. r. o. do konce roku 2019.
c) Schválila umrtvení činnosti Služeb města Konice, s. r. o., v případě zřízení jiného subjektu městem Konice, poskytující technické služby.
d) Schválila prodej, případně darování majetku
Služeb města Konice, s. r. o., městu Konice (jedinému podílníkovi).
1. a) Schvaluje přijetí dotace ve výši 70 000 Kč
s účelem použití dle čl. I odst. 2 smlouvy.
b) Schvaluje znění veřejnoprávní smlouvy
„Smlouva o poskytnutí dotace uzavřené v souladu s §159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších právních předpisů,
a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších právních předpisů.“ V rámci vyhlášeného
dotačního programu „Program podpory kultury
v Olomouckém kraji 2019“. Účelem dotace je částečná úhrada výdajů na 25. ročník vánočních
trhů v Konici.
2. Schvaluje opravený odpisový plán na rok 2019
Mateřské školy Konice, příspěvkové organizace,
dle předložené žádosti.
3. Schvaluje úpravu rozpočtu na rok 2019 Mateřské školy Konice, příspěvkové organizace, dle
předložené žádosti.
4. Neschvaluje poskytnutí dotace na rok 2020
z rozpočtu města Společnosti pro ranou péči, z. s.
z nedostatku finančních prostředků.
5. Neschvaluje poskytnutí dotace na rok 2020
z rozpočtu města organizaci mobilní hospic Andělé Stromu života pobočný spolek Nový Jičín
z důvodu, že Charita Konice má dostačující kapacitu na pokrytí této zdravotní služby a z nedostatku finančních prostředků města.
6. Schvaluje plán inventur na rok 2019.
7. Schvaluje použití finančních darů Městskému
kulturnímu středisku Konice, příspěvkové organizaci, na zajištění koncertů Kruhu přátel hudby
v celkové výši 47 000 Kč.
8. Doporučuje Zastupitelstvu města Konice ke
schválení navýšení příspěvku na provoz MěKS,
p. o. v celkové výši 55 000 Kč.

9. Doporučuje Zastupitelstvu města Konice schválit rozpočet města Konice na rok 2020 v jeho příjmové i výdajové části dle předloženého návrhu.
10. Schvaluje rozpočtové opatření č. 54/2019.
Jedná se o změnu rozpočtu ve výdajové části.
Z rezerv na opravy veřejného osvětlení. Rozpočtové opatření ve výši 80 000 Kč.
11. Doporučuje ke schválení Zastupitelstvu města Konice rozpočtové opatření č. 55/2019.
12. a) Schvaluje smlouvu o poskytování služeb
č. SE 070124681 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.
b) Ukládá odboru majetkoprávnímu zajistit uzavření výše uvedené smlouvy dle bodu a).
13. a) Schvaluje Řád veřejného pohřebiště města Konice.
b) Ukládá odboru majetkoprávnímu zajistit
vyvěšení výše uvedeného řádu na úřední desce
Městského úřadu Konice po dobu 15 dnů a po celou dobu platnosti vyvěšení na pohřebišti na místě obvyklém.
14. a) Schvaluje Dodatek č. 01/2019 ke Smlouvě
č.: 1030053241/001 o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene mezi městem Konice a E.ON
Distribuce, a. s.
b) Ukládá věcně příslušnému odboru zajistit
uzavření dodatku v souladu s výše uvedeným bodem.
15. a) Schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společností Flame In Stars, s. r. o., na zajištění ohňostroje pro XXV. Vánoční trhy.
b) Ukládá věcně příslušnému odboru zajistit
uzavření smlouvy v souladu s výše uvedeným
bodem usnesení.
16. Schvaluje použití nadačního příspěvku od
Českého Hudebního fondu MěKS v Konici na část
nákladů spojených s uspořádáním koncertů KPH
v celkové částce 12 000 Kč.
17. a) Schvaluje dle důvodové zprávy změnu dopravního řešení na Masarykově náměstí v Konici s tím, že v prostoru před radnicí města bude
vyhrazeno pouze 6 míst, a to pro volené orgány
města, pro auto městské policie a pro zaměstnance města, kteří využívají soukromé vozidlo
v průběhu pracovního dne.
b) Ukládá věcně příslušnému odboru zajistit provedení změny dopravního řešení na Masarykově náměstí v Konici.
18. Bere na vědomí uzavření Mateřské školy Konice, příspěvkové organizace, z organizačních
důvodů v době od 23. – 31. 12. 2019.
19. Schvaluje mimořádnou odměnu ředitelce Mateřské školy Konice, příspěvkové organizace, dle
předloženého návrhu.
20. a) Schvaluje uzavření Smlouvy o koupi střelné zbraně s Mgr. Bc. D. T., týkající se prodeje i. č.
0102800880 revolver zn. Holek ráže 38 Sp.
a 100 ks nábojů ráže 38 Sp. za dohodnutou cenu
celkem 3500 Kč.
b) Ukládá majetkoprávnímu odboru realizovat
prodej v souladu s výše uvedeným usnesením.
21. Schvaluje rozpočtové opatření č. 56/2019.
Jedná se finanční prostředky uvolněné Krajským
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úřadem Olomouckého kraje na základě dopisu
Ministerstva zemědělství ČR č. j. 45971/2019/
2019-MZE-16221 ze dne 7. října 2019 ve výši
994 689 Kč.
22. a) Schvaluje Dohodu o ukončení nájmu uzavřenou s Mgr. F. týkající se místnosti č. 27 v 1. patře hlavní budovy Centra zdravotních služeb
č. p. 392 v Konici.
b) Schvaluje Smlouvu o nájmu nemovitosti č. 342019 mezi městem Konice a LOGOPEDIE HANÁ,
s. r. o. týkající se místnosti č. 27 v 1. patře hlavní budovy Centra zdravotních služeb č. p. 392 v Konici.
c) Ukládá majetkoprávnímu odboru zajistit uzavření výše uvedených smluv.
23. a) Doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej pozemku p. č. 653/2 v k. ú. Konice man2
želům P. za cenu 100 Kč/m .
b) Ukládá majetkoprávnímu odboru zpracovat
materiál na jednání zastupitelstva města Konice
v souladu s výše uvedeným bodem usnesením.
24. a) Doporučuje Zastupitelstvu města schválit
prodej části pozemku p. č. 468/1 v k. ú. Konice
p. F. H. za cenu 100 Kč/m2.
b) Ukládá majetkoprávnímu odboru zpracovat
materiál na jednání zastupitelstva města Konice
v souladu s výše uvedeným bodem usnesením.
25. a) Doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej části pozemku p. č. 1199/4 v k. ú. Runá2
řov p. S. za cenu 100 Kč/m dle důvodové zprávy
a přílohy č. 25b.
b) Ukládá majetkoprávnímu odboru zpracovat
materiál na jednání zastupitelstva města Konice
v souladu s výše uvedeným bodem usnesením.
26. a) Vyhlašuje záměr vypůjčit pozemek p. č.
2420 v k. ú. Čunín,
b) Ukládá majetkoprávnímu odboru zpracovat záměr v souladu s výše uvedeným bodem usnesení.
27. a) Vyhlašuje záměr prodat část pozemku
p. č. 468/1 část pozemku p. č. 467/1 v k. ú. Konice.
b) Ukládá majetkoprávnímu odboru zpracovat záměr v souladu s výše uvedeným bodem usnesení.
28. a) Doporučuje Zastupitelstvu města Konice
zřídit příspěvkovou organizaci Technické služby
Konice, příspěvková organizace, ke dni 1. 1. 2020.
b) Doporučuje Zastupitelstvu města Konice
schválit zřizovací listinu příspěvkové organizace Technické služby Konice, příspěvková organizace, včetně příloh.
29. Doporučuje zastupitelstvu města schválit
předložený návrh OZV č. 5/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů.
30. Bere na vědomí zprávu z dílčího přezkumu
hospodaření města za období leden až srpen 2019.
31. Schvaluje použití dotace č. 18_063/001374301 MŠMT z Operačního programu Výzkum, vývoj,
vzdělávání v rámci výzvy Šablony II. určenou na
vzdělávání pedagogických pracovníků a projektový den v Mateřské škole Konice příspěvkové
organizaci.
32. Schvaluje rozpočtové opatření č. 57/2019.
Jedná se finanční prostředky uvolněné Krajským
úřadem Olomouckého kraje na základě dopisu
MŠMT ČR č. j. MSMT-2630/2019-30 ze dne 14. října 2019 ve výši 416 920 Kč.
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33. Schvaluje rozpočtové opatření č. 58/2019.
Jedná se o účelovou neinvestiční dotaci KÚOK na
základě smlouvy o poskytnutí dotace pro Městské kulturní středisko Konice na částečnou úhradu výdajů na 25. ročník Vánočních trhů. Rozpočtové opatření ve výši 70 000 Kč.
34. Doporučuje Zastupitelstvu města Konice
schválit dotaci na rok 2020 Tělocvičné jednotě
Sokol Konice ve výši 90 000 Kč.
35. Neschvaluje poskytnutí dotace na rok 2019
z rozpočtu města organizaci Hospic na Svatém
Kopečku z důvodu nedostatku finančních prostředků v rozpočtu města na rok 2019.
36. Schvaluje poskytnutí dotace na rok 2020
z rozpočtu města organizaci Hospic na Svatém
Kopečku ve výši 10 000 Kč na energie a opravy.
37. Neschvaluje poskytnutí dotace na rok 2020
z rozpočtu města Domovu pro seniory Jesenec,
příspěvkové organizaci, z důvodu nedostatku finančních prostředků v rozpočtu města na rok
2020.
38. Rada města Konice v souladu s §102 odst. 2
písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) jmenuje výběrovou komisi pro výběr
ředitele příspěvkové organizace Technické služby Konice ve složení:
Předseda: Ing. Michal Obrusník, starosta města
Členové: Bc. Jaroslav Procházka, místostarosta,
Mgr. Antonín Vymětal, člen rady města, Ing. Bc. Dušan Opletal, tajemník MěÚ Konice.
39. Doporučuje Zastupitelstvu města Konice
schválit dotaci na investici na rok 2020 Junák
– český skaut, středisko Konice, z. s. ve výši
10 000 Kč.
40. Schvaluje poskytnutí dotace na rok 2020 spolku SOS Dětské vesničky ve výši 8 000 Kč dle podané žádosti.
41. Doporučuje Zastupitelstvu města Konice
schválit vzorovou smlouvu na odkup, popř. darování majetku od společnosti Služby města Konice, spol. s r. o.
42. Doporučuje schválit Zastupitelstvu města Konice rozpočtové opatření č. 59/2019.
43. a) Stanoví podle §102 odst. 2 písm. j) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) celkový
počet zaměstnanců obce v obecním úřadu na 63.
b) Schvaluje podle §102 odst. 2 písm. m) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) Změnu č. 14 Organizačního řádu Městského úřadu
Konice platného od 1. 1. 2012.

Zastupitelstvo města Konice
18. listopadu 2019
Zápis č. 8/2019
z 8. veřejného zasedání zastupitelstva města
Konice konaného dne 18. listopadu 2019
v malém sále zámku v Konici.
Přítomni: Ing. Leo Doseděl, Mgr. Ludmila Kopečná Nedomanská, Bc. Jaroslav Procházka, Ing. Arnold Rozehnal, Ing. Michal Obrusník, Mgr. Petr
Vařeka, Mgr. Antonín Vymětal, Pavel Šín, Vlastimil Šmída, Ing. Petr Ullman, František Novák,
Pavel Studený, Tomáš Vrba
Omluveni: Antonín Vymětal, Jakub Vlček
Tajemník: Ing. Bc. Dušan Opletal

ZPRAVODAJ KONICE
Program:
1. Zahájení.
2. Kontrola usnesení ZM a RM za období od
30. 9. 2019 do 18. 11. 2019.
3. Zřízení příspěvkové organizace Technické
služby Konice, přísp. org.
4. Převedení majetku ze společnosti SMK,
spol. s r. o.
5. Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí příspěvku na zajištění dopravní obslužnosti
Olomouckého kraje.
6. Navýšení příspěvku na provoz Městského
kulturního střediska, přísp. org.
7. Rozpočtová opatření.
8. Majetkové záležitosti.
9. Připomínky, dotazy a podněty členů ZMK
a dalších osob.
10. Usnesení a závěr.
Ad 1) Jednání Zastupitelstva města Konice
v 18.00 hodin zahájil a řídil starosta města
Ing. Michal Obrusník. Konstatoval, že přítomno
je 13 zastupitelů a zastupitelstvo je tedy usnášení schopné. Seznámil přítomné s programem
jednání v souladu s jednacím řádem a vyzval zastupitele k případnému doplnění programu jednání zastupitelstva. Zastupitelé Antonín Vymětal a Jakub Vlček omluvili svou nepřítomnost na
zasedání ZM. Starosta jmenoval zapisovatelkou
jednání paní Veroniku Kvapilovou a dva ověřovatele zápisu pana Františka Nováka a pana
Ing. Leo Doseděla
Ad 2) Byla provedena kontrola usnesení ZM
a usnesení RM za období 30. září 2019 – 18. listopadu 2019. Starosta zodpověděl dotazy Ing. Leo
Doseděla k bodům usnesení Rady města Konice.
Ing. Leo Doseděl navrhl uvádět konkrétní odpovědnou osobu za splnění daného usnesení v zápisech RM a ZM.
Ad 3) Zastupitelé obdrželi písemný materiál Zřízení příspěvkové organizace Technické služby
Konice. Město Konice je 100% vlastníkem obchodní společnosti Služby města Konice, spol. s r. o.
Tato společnost byla založena dne 18. 8. 1993.
Materiálem v Zastupitelstvu města Konice ze
dne 2. 9. 2019 byly popsány důvody, pro které se
jeví jako vhodné transformovat společnost na
příspěvkovou organizaci. Zastupitelstvo města
na svém jednání dne 2. 9. 2019 souhlasilo s přípravou návrhu na změnu právní formy společnosti Služby města Konice, spol. s r. o. na příspěvkovou organizaci. Pravomoc zřídit příspěvkovou organizaci ukládá ustanovení § 84 zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích, zastupitelstvu obce.
Příspěvková organizace se zřizuje v souladu
s ustanoveními § 27 – 37b zákona č. 250/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. V rámci této přípravy návrhu je Zastupitelstvu města Konice předkládána zřizovací listina
příspěvkové organizace s názvem Technické služby Konice, příspěvková organizace. V přílohách
zřizovací listiny je vymezen majetek, který zřizovatel předává příspěvkové organizaci k hospodaření. Movitý majetek ve vlastnictví společnosti Služby města Konice, spol. s r. o. byl oceněn odborným posudkem a hodnota tohoto movitého
majetku činí 1 162 597 Kč. Tento majetek bude
od společnosti Služby města Konice, spol. s r. o.
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městem Konice odkoupen, popř. darován dle potřeb financování společnosti Služby města Konice,
spol. s r. o., a to v souladu s platnou legislativou.
V případě, že Zastupitelstvo města Konice schválí vznik příspěvkové organizace, bude ustanoven
ředitel na základě výběrového řízení. Další zaměstnanci přecházejí ze společnosti Služby města Konice, spol. s r. o., na základě uzavření nového pracovního poměru s příspěvkovou organizací.
Rada města Konice na svém zasedání dne 4. 11.
2019 projednala výše uvedenou záležitost a svým
usnesením doporučila Zastupitelstvu města Konice zřídit příspěvkovou organizaci Technické
služby Konice, příspěvková organizace, ke dni
1. 1. 2020, a zároveň Zastupitelstvu města Konice doporučila schválit zřizovací listinu příspěvkové organizace Technické služby Konice, příspěvková organizace, včetně příloh.
Ing. Doseděl se dotázal, zda se ve zřizovací listině myslelo i na víceúčelovou halu, a jak bylo prováděno ocenění drobného majetku.
Starosta odpověděl, že víceúčelová sportovní hala bude zřizovací listinou svěřena do hospodaření Technickým službám Konice, příspěvkové
organizaci. Správa, údržba a vybírání poplatků
tedy bude v režii této organizace.
Na podnět Ing. Doseděla se zastupitelé rozhodli
vypustit ze zřizovací listiny bod č. 7 z článku 7
ve zřizovací listině příspěvkové organizace, který
vymezoval objem výkonů doplňkové činnosti.
Usnesení o zřízení příspěvkové organizace Technické služby Konice v bodech a) i b) usnesení
bylo Schváleno poměrem hlasů 13 – 0 – 0.
Ad 4) Zastupitelé obdrželi písemný materiál:
Převedení majetku ze společnosti Služby města
Konice, spol. s r. o. V souvislosti se zřízením příspěvkové organizace Technické služby Konice,
je nutné řešit i problematiku majetku, který bude
této příspěvkové organizaci předán k hospodaření, popř. předán do vlastnictví. Protože část tohoto majetku vlastní společnost Služby města Konice, spol. s r. o., bude muset být převeden nejdříve na zřizovatele příspěvkové organizace, tedy
město Konice. Movitý majetek ve vlastnictví společnosti Služby města Konice, spol. s r. o. byl oceněn odborným posudkem a hodnota tohoto movitého majetku činí 1 162 597 Kč. Tento majetek
bude od společnosti Služby města Konice, spol.
s r. o. městem Konice odkoupen, popř. darován,
dle potřeb financování společnosti Služby města
Konice, spol. s r. o., a to v souladu s platnou legislativou. Přílohou tohoto materiálu je vzorová
kupní smlouva/vzorová darovací smlouva řešící
převod uvedeného majetku.
Rada města Konice na svém zasedání dne 4. 11.
2019 projednala výše uvedenou záležitost a svým
usnesením doporučila Zastupitelstvu města Konice schválit vzorovou smlouvu na odkup, popř.
darování majetku od společnosti Služby města
Konice, spol. s r. o.
Ing. Leo Doseděl navrhl schválit uzavření konkrétní kupní smlouvy na odkup majetku od Služeb města Konice, spol. s r. o.
Starosta odůvodnil předložení vzorových kupních a darovacích smluv na převod majetku potřebou hospodárnosti v řízení financování
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společnosti do konce roku 2019. Nicméně navrhl
rozšířit usnesení o uzavření smlouvy na odkup
části majetku s nastavením splátkového kalendáře.
Ad 5) Zastupitelé obdrželi písemný materiál „Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku na
zajištění dopravní obslužnosti Olomouckého
kraje“.
Odbor finanční a odbor dopravy předkládá Zastupitelstvu města Konice Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku na zajištění dopravní
obslužnosti Olomouckého kraje.
Částka na jednoho trvale žijícího obyvatele se
zvyšuje ze 70 Kč na 150 Kč.
Pan Studený vznesl připomínky k nevyužitým
spojům autobusové dopravy v sobotu a v neděli.
Starosta sdělil, že připomínky pana Studeného
samozřejmě považuje za relevantní, nicméně se
jedná o systémovou záležitost plánování všech
spojů na území kraje, která je v kompetenci Olomouckého kraje.
Dále sdělil, že předmětem schvalování je navýšení příspěvku všem obcím jednotným poplatkem ve vztahu na počet občanů obcí. Výši poplatku již určilo Zastupitelstvo Olomouckého kraje
svým usnesením. Předmětem dnešního jednání
je tedy otázka, zda přijmeme usnesení Olomouckého kraje tak, abychom neohrozili provoz veřejné dopravy na území města.
Ad 6) Zastupitelé obdrželi písemný materiál:
Žádost o navýšení příspěvku na provoz Městského kulturního střediska, příspěvkové organizace.
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Městské kulturní středisko, příspěvková organizace, žádá o schválení navýšení příspěvku na
provoz na rok 2019 o 55 000 Kč z důvodu nařízení vlády č. 263/2018 o platových poměrech
zaměstnanců ve veřejných službách a správě od
1. 1. 2019 a změny úvazku účetní organizace od
1. 5. 2019, nedostatek finančních prostředků na
platy včetně zákonných odvodů.
Na rok 2019 byl schválen příspěvek na provoz
ve výši 1 900 000 Kč. V návrhu rozpočtu na rok
2020 na provoz 2 000 000 Kč.
Odbor finanční navrhuje navýšení příspěvku na
provoz MěKS, p. o. hradit z rezerv města viz rozpočtové opatření.
Ad 7) Zastupitelé obdrželi písemný materiál rozpočtových opatření.
Ad 8) Zastupitelé obdrželi materiál majetkových
záležitostí: a) Prodej části pozemku p. č. 1198/2
v k. ú. Runářov – Vojtovič.
Zastupitelstvo města Konice schválilo dne 4. 6.
2018 usnesením č. 22/2018-6 p. Vojtovičovi prodej části pozemku p. č. 1198/2 v k. ú. Runářov za
cenu 53 Kč/m2. P. Vojtovič neuzavřel s městem
kupní smlouvu ve lhůtě 1 roku od schválení prodeje a předložil geometrický plán, který neodpovídal tomu, co schválilo zastupitelstvo města.
Nedodržením termínu 1 roku souhlas s prodejem zanikl. Nyní předložil nový geometrický plán.
Mezi vyhotovením 1. a 2. geometrického plánu
uplynuly 2 roky a v katastru nemovitostí proběhlo zpřesnění geometrického a polohového

svatební agentura a svatební salon
Litovel, Havlíčkova 689, 608 603 517, 585 343 124

prosinec 2019
určení pozemků. Tím se změnila vlastnická hranice pozemku a tím i výměra odkupovaného pozemku. Dle nového geometrického plánu bude
odkupovat část pozemku p. č. 1198/2 nově označenou jako pozemek p. č. st. 245 o výměře 7 m2.
Odkupovaná část pozemku je zastavěná garáží
a žumpou. Jedná se o staré stavby. Z výše uvedených důvodů je nutné prodej znovu projednat.
MPO navrhuje prodej za stejných podmínek, jak
již bylo jednou schváleno. Odbor dopravy a stavební úřad s prodejem souhlasí. Záměr č. 201912 na prodej pozemku byl zveřejněn od 16. 8.
2019 do 2. 9. 2019. Rada města Konice usnesením č. 18/2019-13 ze dne 16. 9. 2019 doporučuje zastupitelstvu města prodat část pozemku
p. č. 1198/2 v k. ú. Runářov, dle geometrického
plánu č. 277-168/2017 se jedná o pozemek nově
2
označený jako p. č. st. 245 o výměře 7 m , p. Mar2
tinu Vojtovičovi za cenu 53 Kč/m .
b) Nabídka k prodeji nemovitosti – lesní pozemek. Společnost FINE DREAM, s. r. o., zasílá jménem vlastníka – společnosti DOOKU GROUP, a. s.,
nabídku k prodeji pozemku p. č. 3111 v k. ú. Ru2
nářov za cenu 25 Kč/m . Jedná se o lesní pozemek
2
o výměře 1650 m . Nabídka je platná do 31. 12.
2019. Odbor životního prostředí odkup pozemku nedoporučuje, protože nemá žádný význam
z hlediska využití městem, a to i v budoucnu.
U lesních pozemků při této „malé“ výměře navíc
hrozí spíše finanční náklady spojené s řádným
hospodařením a zisk či výnos je zanedbatelný či
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spíše žádný. MPO nákup pozemku rovněž nedoporučuje. Rada města Konice dne 7. 10. 2019
usnesením č. 20/2019-1 doporučuje zastupitelstvu města neschválit nákup výše uvedeného
pozemku.
Ad 9) Připomínky, dotazy: Ing. Doseděl upozornil na plný kontejner u hřbitova, kdy se domnívá, že by bylo vhodné doplnit kontejnery na tříděný odpad. Ing. Ullman upozornil na špatné parkování aut na Vrchlického ulici z důvodu úzké
silnice.
Ing. Procházka, vedoucí odboru dopravy, uvedl,
že na krajské silnici pokud nezůstane jízdní pruh
o šířce minimálně 3 metrů v každém směru jízdy, tak nesmí auto zůstat stát. Může pouze zastavit na nezbytně nutnou dobu (např. vystoupení
k nastoupení osob, složení – vyložení nákladu).
Situaci bude řešit změnou dopravního značení.
Ing. Ullman se dotázal, zda bude Den otevřených
dveří v Komunitním centru. Starosta odpověděl,
že Den otevřených dveří je plánován na den Vánočních trhů 14. prosince od 12.00 do 17.00 hodin, kdy se může veřejnost jít podívat a prohlédnout si prezentaci fotografií, které zachycují stavební rekonstrukci. Pan Vysloužil (Čunín) vznesl
připomínku k popelářům, kteří nevracejí popelnice na svá místa. Starosta uvedl, že majetkoprávní odbor bude mít za úkol napsat písemně připomínku od občanů k chování popelářů svozové
firmě. Pan Vysloužil (Čunín) vyslovil připomínku k čištění potoku v Čuníně, kdy se domnívá, že
je potok zarostlý vysokou travinou. Starosta sdělil, že správce toku objednal vyčištění potoku, od-
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vedenou práci zkontrolujeme. Vzhledem k tomu,
že nebyly žádné další dotazy a připomínky, starosta poděkoval za účast a jednání zastupitelstva ve 20.33 hodin ukončil.
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Soupeřky v životě i u plotny – dokážíse nezabít?

komedie Caroline

Rada města Konice
18. listopadu 2019
Usnesení č. 22/2019
Rada města Konice dne 18. 11. 2019:
1. V souladu s §102 odst. 2 písm. b) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) jmenuje ředitelem příspěvkové organizace Technické
služby Konice p. Pavla Veselého s účinností od
1. 1. 2020.
2. a) Stanoví podle §102 odst. 2 písm. j) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) celkový počet zaměstnanců obce v obecním úřadu na
55.
b) Schvaluje podle §102 odst. 2 písm. m) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) Změnu č. 15 Organizačního řádu Městského úřadu
Konice platného od 1. 1. 2012.
3. Schvaluje rozpočtové opatření č. 62/2019. Jedná se o změnu rozpočtu ve výdajové části. Z rezerv na zastupitelstvo. Rozpočtové opatření ve
výši 50 000 Kč.
4. Schvaluje rozpočtové opatření č. 63/2019. Jedná se o změnu rozpočtu ve výdajové části. Z rezerv na silnice (zimní údržbu). Rozpočtové opatření ve výši 100 000 Kč.
5. Schvaluje rozpočtové opatření č. 65/2019.
Jedná se o navýšení příjmů rozpočtu města

Smith

režie: Roman Štolpa
překlad: Martin Fahrner
Sandra Pogodová
Michaela Dolinová
Vincent Navrátil/Ladislav Ondřej
Milan Duchek

Nabídka pracovního místa
Město Konice vyhlásilo výběrové řízení
na obsazení místa účetní a administrativní pracovník příspěvkové organizace
„Technické služby Konice“.
Uzávěrka přihlášek do 6. 12. 2019.
Bližší informace na www.konice.cz.
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o poskytnuté náhradní plnění z pojistné události
– požár kontejnerů na komunální odpad v ulici
Chmelnice v Konici. Rozpočtové opatření ve výši
27 278 Kč.
6. Schvaluje Dodatek č. 1 k pojistné smlouvě
č. 8603465761 uzavřené se společností Kooperativa pojišťovna a. s., Vienna Insurance Group.
7. Schvaluje rozpočtové opatření č. 66/2019.
Jedná se o změnu rozpočtu ve výdajové části.
Z rezerv na bytové hospodářství – energie. Rozpočtové opatření ve výši 15 500 Kč.

Povinné čipování psů
Od 1. ledna 2020 vstupuje na základě novely
veterinárního zákona č. 302/2017 Sb. v účinnost
povinnost označovat psy na území České republiky mikročipem. K 1. lednu 2020 bude zároveň
povinné očkování psa proti vzteklině platné
pouze v případě, že je pes označený mikročipem. Štěňata musí být označena nejpozději
v době prvního očkování proti vzteklině, tedy
v půl roce věku. Mikročipem nemusí být označeni psi, kteří mají jasně čitelné tetování, provedené před 3. 7. 2011. Označení psů mikročipem provádějí soukromí veterinární lékaři, kteří jsou
oprávněni vykonávat veterinární léčebnou a preventivní činnost (www.vetkom.cz/seznam-veterinaru). Pořizovací cena mikročipu se pohybuje
mezi 120 – 450 Kč a závisí na jeho typu. Další
částku si soukromí veterinární lékaři účtují za
jeho aplikaci, ceny jsou smluvní. Mikročip o délce cca 1 cm je umístěn v aplikační jehle a je aplikován do podkoží psa. Dozorovým orgánem nad
mikročipy je Státní veterinární správa. Za psa
bez označení bude od roku 2020 hrozit správní
řízení s uložením až 20 000 Kč pokuty.
Novela zákona č. 166/1999Sb. nezavádí povinný zápis do jakéhokoliv registru psů. Povinností
je, aby v dokladu o očkování proti vzteklině (tj.
v očkovacím průkazu) bylo uvedeno číslo mikročipu. Obec si však může povinnost evidence stanovit vyhláškou. V ČR je provozováno také několik soukromých databází, do nichž mohou chovatelé označeného psa registrovat dobrovolně
a za poplatek.
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PS pro rozvoj matematické gramotnosti. Členky
pracovní skupiny připravují a ověřují nové pracovní listy Algebraické výrazy a Výrazy. Po distribuci připravovaných pracovních listů začnou pracovat na pracovních listech Finanční gramotnost
a poté připraví soutěž pro žáky 1 a 2. stupně na
finanční gramotnost.
PS pro rovné příležitosti. Dne 30. 8. 2019 proběhl seminář na ZŠ Těšetice Hodnocení a sebehodnocení žáka v dnešní škole s Mgr. Lenkou
Ondráčkovou. Začátkem října 2019 proběhl
workshop pro pracovníky škol a školských zařízení, zřizovatele, pracovníky pracující s mládeží
a rodiče na téma „Inkluze v praxi“ s PhDr. Ivetou
Míkovou. Dne 17. 10. 2019 v 16.00 hodin se v MŠ
Konice konalo setkání pedagogů mateřských škol,
které jsou zapojené do projektu. Přítomné pedagožky měly možnost prohloubit stávající kontakty a prostřednictvím diskuze získat celou řadu
prospěšných informací. Členové pracovní skupiny pilně pracují na tvorbě scénářů a postupném
zkoušení divadelních představení pro děti prvního stupně základních škol.
PS Polytechnika – Pracovní skupina pro polytechnické vzdělávání se zaměřila na realizaci exkurzí do výrobních závodů v Hněvotíně (WANZL,
Clean4You). Dále pokračuje workshop: Sestavení jednoduchého el. obvodu, který zaštiťuje vedoucí pracovní skupiny Mgr. Ladislav Havelka.
Do budoucna je v plánu školení učitelů s kapesním počítačem micro:bit. Po školení budou následovat workshopy na školách, kde se s micro:bitem seznámí sami žáci. Na přelom března a dubna je v plánu soutěž v sestavování polytechnické
stavebnice Merkur.
PS EVVO – Pracovní skupina připravila na 5. 11.
2019 akci „Setkání učitelů zeměpisu“, která se
konala v sídle MAS. Na tomto setkání vystoupil
se svojí přednáškou RNDr. Martin Jurek, Ph.D.,
který je odborným asistentem na katedře geografie na UP v Olomouci. Dále skupina připravuje korespondenční soutěž, která je v plánu ve 2. pololetí školního roku 2019/2020. Členové PS se také
podílí na zpracování „Námětovníku“, kde jsou různé aktivity, které mohou pedagogové využít při
hodinách přírodopisu, přírodovědy apod.
Doporučujeme Vám sledovat facebookové stránky
projektu. Realizační tým projektu Venkovské školy
Regionu HANÁ společně – MAP II
EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Projekt Venkovské školy Regionu
HANÁ společně – MAP II
reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008584

Vážení čtenáři, přinášíme Vám souhrn aktivit,
které proběhly v předešlých měsících.
PS pro rozvoj čtenářské gramotnosti – V září
a říjnu byla distribuována spousta knih dle vlastního výběru škol, další distribuce náš čeká na začátku roku, a to do mateřských škol. Dne 23. října 2019 se uskutečnilo na základních školách
v Senici na Hané a v Náměšti na Hané Listování
s Olgou Kaštickou, herečkou divadla v Šumperku pro žáky 6., 7. a 9. třídy. Pro žáky základních
škol Brodek u Konice a Horní Štěpánov se uskutečnilo 14. 11. 2019 v kulturním domě v Brodku
u Konice divadelní představení Divadélka pro
školy Hradec Králové: Poklad kapitána Baltazara a Romantismus není jen romantika.

SMK KONICE OZNAMUJÍ ZAHÁJENÍ
PROVOZU KLUZIŠTĚ OD 2. 12. 2019
CENÍK A OSTATNÍ INFORMACE NA
www.sluzbykonice.cz
Správce Ivo Šťastný / tel.: 773 082 315

UPOZORNĚNÍ
S platností od 18. 11. 2019 je autobusová
zastávka Konice, železniční stanice
pro oba směry přemístěna k budově
železniční stanice Konice.
Tuto zastávku budou obsluhovat všechny
spoje, které zastavovaly na původních
zastávkách na ul. Jiráskova.
Děkujeme za pochopení.
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Z konického fotbalu
Zdravíme všechny příznivce konického fotbalu.
V tomto příspěvku vás seznámíme se zbývajícími výsledky všech našich mužstev a také s konečnými výsledky za podzimní část soutěžního
ročníku 2019/2020.
MUŽI
V posledních dvou zápasech podzimní části se
střetli muži na hřišti v Beňově s tamním FC
a prohráli těsně 2:3. V posledním zápase hostili
na domácím hřišti Spartak Lipník a první polovinu soutěže zakončili vítězstvím 3:1.
V průběžné tabulce patří dospělým 4. příčka
v soutěži 1. A třídy s minimálním odstupem
na vedoucí tým FK Brodek u Přerova.
DOROST
Tým dorostenců sehrál v závěru podzimu tři zápasy a všechny tři skončily, bohužel, jeho porážkou. Nejdříve podlehli na domácím hřišti SK SULKO Zábřeh v poměru 1:3, poté následovala porážka na hřišti FK Kozlovice 0:5 a v posledním
podzimním utkání podlehli na domácím hřišti
Slovanu Černovír 0:4.
V konečné bilanci podzimu patří dorostencům v soutěži krajského přeboru 12. místo.
ŽÁCI
I mužstva žáků sehrála v hodnoceném tři zápasy. Starší nejdříve prohráli s SK SULKO Zábřeh
na jeho hřišti 0:5, v následujícím domácím zápase porazili kontumačně FC Želatovice 3:0 (hostující tým nenastoupil pro nedostatečný počet
hráčů) a v posledním zápase opět na domácím
hřišti podlehli Sokolu Čechovice 0:5. Mladší se
střetli se stejnými soupeři a prohráli v Zábřehu
2:5, doma porazili FC Želatovice 4:1 a opět doma podlehli Sokolu Čechovice 2:5.
Po podzimní části soutěží krajského přeboru obsadili starší žáci 12. místa, mladším patří 14.,
tedy poslední příčka.
Nyní všechna mužstva po náročném zápasovém
období odpočívají. Muži zahájí zimní přípravu na
jarní část soutěže v pátek 31. ledna 2020. V rámci této přípravy odehrají několik přípravných zápasů, o jejich konání budete informováni samostatně. Jarní část soutěží bude zahájena o posledním březnovém víkendu roku 2020.
Za odvedené výkony patří nejen všem hráčům,
ale i všem trenérům a funkcionářům velké poděkování, stejně tak jako všem divákům, kteří je ve
všech zápasech podporovali.
Jak jsme vás informovali v minulém vydání, chystala se realizace umělého zavlažování na travnatém hřišti, na niž navazovalo provedení regenerace travnaté plochy. V současné době je realizace obou akcí zdárně ukončena. Ještě jednou
chce vedení konické kopané poděkovat za pochopení a finanční pomoc vedení města Konice a vedení Olomouckého kraje. Realizací těchto akcí
bude dosaženo vyšší kvality hrací plochy a bude
nahrazena namáhavá ruční práce dobrovolných
členů Sokola. Závěrem mi dovolte, abych jménem
všech hráčů, členů a funkcionářů v čele s panem
Jiřím Kučerou, poděkoval všem jednotlivcům, organizacím, spolkům za přízeň, a abych jim všem
současně popřál příjemné prožití vánočních
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svátků a všechno dobré v následujícím roce 2020.
Všichni hráči se budou snažit, aby k tomu „dobrému“ přispěli i oni dobrými výkony a výsledky
a věří tomu, že se setkají s vámi, příznivci konického fotbalu, na tribunách v ještě hojnějším počtu.
K přání se připojuje i Pavel Klíč

Program KČT Konice
prosinec 2019
Neděle 1. 12. 2019 Vánoční výstava – zahájení
Neděle 8. 12. 2019 – Sládkova skála – sraz ve
13.00 hodin na kruháči, půjdeme po červené zn.
ke Sládkové skále, dále neznačenou cestou do
Dzbele a do Konice. 10 km.
Sobota 14. 12. 2019 Vánoční trhy
Sobota 21. 12. 2019 Předvánoční vycházka
kolem Konice. Sraz ve 13.00 hodin na kruháči.
Vydáme se po červené zn. do Březska, odtud cestou na Vyšehrad a do Konice. 7 km.
Čtvrtek 26. 12. 2019 Vánoční koncert – v 17.00
hodin kostel Narození P. Marie v Konici.
Úterý 31. 12. 2019 Silvestrovská pohádka
v Březsku, odchod ve 13.00 hodin od fotbalového hřiště v Konici. Jsme zvědaví co nám ochotníci z Březska v letošním roce připravili.
Středa 1. 1. 2020
NOVÝ ROK NA KOSÍŘI – odjezd vlakem v 9.11
hodin do Zdětína. Uzeninu na opékání s sebou.
Odjezd z Kostelce v 15.14 hodin.
Vydejte se s námi přivítat Nový rok 2020.
Všem příznivcům turistiky přejeme
pěkné a pohodové Vánoce.

PROGRAM
prosinec 2019
Kostelní 46 (přízemí zámku), Konice 798 52
www.konice.charita.cz
mail: charita.srdicko@centrum.cz
tel.: 739 246 019, zřizovatel Charita Konice
Pondělí (9 – 12 hodin)
Volná herna
Pondělí (dle domluvy)
Cesta ke zdravé rodině
přímá pomoc rodinám – 739 246 008
Úterý (dle domluvy)
Konzultační a informační středisko v Srdíčku
základní individuální poradenství
a zprostředkování poradenství v oblasti
prorodinných služeb – 739 246 008
Třetí úterý v měsíci (10 – 12 hodin)
Klub pro rodiče se zdravotně znevýhodněnými dětmi – 739 246 008
Středa, Pátek
(8 – 12 hodin, pátky volný program)
Klub pro rodiče a děti – 739 246 019
4. 12. – Mikulášská nadílka
pro předem přihlášené
11. 12. – Vánoční hraní a tradice
18. 12. – Zpívání u stromečku
Od 23. 12. 2019 do 3. 1. 2020 MC ZAVŘENO
Středa (14 – 17 hodin) – 739 246 019
Mezigenerační setkávání v Srdíčku
Třetí čtvrtek v měsíci (9 – 11 hodin)
Setkání věřících maminek
Blanka Hájková – 733 754 143
Pátek (8 – 12 hodin)
Klub pro rodiče a děti – 739 246 019
Pátek (pro předem objednané)
Laktační poradenství – 739 246 019

MIMOŘÁDNÉ AKCE
PROSINEC 2019
4. 12. (od 9.45 hodin)
Mikulášská nadílka pro předem přihlášené
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VÝSTAVY
Galerie zámku Konice
1. prosince 2019 – 2. ledna 2020
Po –Pá: 9.00 –12.30 a 13.00 –16.00 hodin

Vánoční výstava reprodukcí obrazů

JOSEFA LADY
Zahájení 1. prosince v 15.00 hodin
Prodej pohlednic Josefa Lady v TIC Konice

VÝSTAVA
KONCERTY
Koncertní sál zámku Konice
Středa 4. prosince v 19.00 hodin

ADVENTNÍ KONCERT
Zdislava Bočková – soprán
Marta Vašková – klavír
Vstupné 120 Kč, pro členy KPH Konice 100 Kč,
ZTP a děti -50%, učitelé a žáci ZUŠ zdarma
Kostel Narození Panny Marie v Konici
Čtvrtek 26. prosince v 17.00 hodin

VÁNOČNÍ KONCERT
Chrámový sbor Schola a hosté
Vstupné dobrovolné

DIVADLA
PŘEDPRODEJE V TIC KONICE – 582 334 987
Středa 11. prosince v 19.00 hodin KD Jesenec

ČARODĚJKY V KUCHYNI
Sobota 11. ledna v 19.00 hodin KD Jesenec

TURECKÁ KAVÁRNA
(Náhradní termín představení)

VÝSTAVA
AKCE
Masarykovo náměstí Konice
Neděle 1. prosince v 17.00 hodin

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
Zapálení 1. svíce adventního věnce
s hudebním doprovodem Asheny a Kohna
Masarykovo náměstí Konice
Sobota 14. prosince 9.00 – 21.00 hodin

VÁNOČNÍ TRHY V KONICI – 25. ROČNÍK
Program dne – viz str. 5 (plakát)

Aktivity projektu „Rodina od A až do Z“
jsou finančně podpořeny
z dotačního projektu MPSV Rodina
z dotačního titulu OL Kraje Podpora
prorodinných aktivit a z dotace Města Konice
INZERCE

INZERCE

Koupím RODINNÝ DŮM,

!!AKCE TVRDÉ DŘEVO!!

max. do 4 mil. Kč

Prodám palivové dřevo měkké
+ tvrdé štípané
50/100 cm – rovnané,
štípané 25 – 50 cm sypané,
smrkovou kulatinu 2 m délky

Tel.: 732 715 267
Sháním ke koupi chalupu
nebo domek.
Děkuji za nabídku.
Tel.: 604 608 790

Hájenka Karlov Šebetov
tel.: 606 893 919
e-mail: zouharhonza@email.cz

KNIHOVNY
Konice – půjčovní doba
Po, St, Pá: 9.00 – 11.00 a 11.30 – 16.00 hodin
Upozornění: 23. – 31. 12. 2019 – dovolená!
PROFI BALENÍ KNIH
tel.: 582 396 487, www.konicka.knihovna.cz
Křemenec – půjčovní doba
Pátek (zimní čas): 16.00 – 17.30 hodin
Nová Dědina – půjčovní doba
Sobota – lichý týden: 14.00 – 15.00 hodin

TIC KONICE / ZÁMEK
Turistické informační centrum Konice
Otevřeno ve všední dny
9.00 – 12.30 a 13.00 – 16.00 hodin.
Zajišťujeme prohlídky zámku Konice a expozic
Muzea řemesel, z.s. (víkend jen na objednání).
Informace: 739 333 721, 582 334 987
Správce zámku: 602 934 905
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