leden 2019

Komunitní centrum
aktuálně
V červenci 2017 začaly stavební práce na rekonstrukci budovy bývalé sokolovny, na kterou město Konice získalo finanční prostředky
z Integrovaného regionálního operačního programu. Po dokončení stavebních prací bude
občanům města Konice sloužit tato budova
jako komunitní centrum.
Komunitní centrum bude určeno všem občanům města Konice. Nabídne aktivity, které budou vycházet z konkrétních potřeb obyvatel města. K tomuto účelu bude probíhat od
ledna 2019 na území města výzkum, který se
bude zaměřovat na zjišťování konkrétních témat, která vás zajímají a jsou pro vás aktuální,
na to co vám ve městě chybí a také do jaké míry jste ochotni se zapojit vlastní aktivitou do
dění ve městě. Informace budou sloužit jako
podklad pro vytváření náplně činnosti komunitního centra. K tomuto tématu se v první
polovině února uskuteční veřejná diskuze
za přítomnosti vedení města. O přesném
termínu vás budeme včas informovat.
Stavební práce probíhají dle schváleného harmonogramu stavebních prací, předpokládaný termín dokončení je na podzim 2019.
Budova komunitního centra po otevření nabídne sál, který bude možné rozdělit mobilní
příčkou, a jeviště. Dalšími místnostmi budou
hobby dílna, klubovna a dvě kanceláře. Jedna
z nich bude určena jako zázemí pro poskytování sociálních služeb organizacím, které do
města dojíždějí. Tyto organizace zde dlouhodobě pomáhají osobám v náročné životní situaci a vytvořením zázemí pro jejich služby se
zvýší dostupnost pro širší okruh osob.
Vedení města ustanovilo pracovní skupinu,
která na základě zjištěných potřeb veřejnosti
zajistí adekvátní vybavení komunitního centra tak, aby se podařilo realizovat požadovaný rozsah aktivit. Vedením pracovní skupiny
byla pověřena vedoucí odboru sociálních věcí,
Mgr. Hana Koudelková.
V příštím čísle vydání Zpravodaje Konice vás
seznámíme s obsahem komunitní sociální práce a nejnovějším děním v souvislosti s komunitním centrem.
Aktuální fotografie z prosince 2018 ukazují
současný stav sálu s jevištěm a dokončenou
střechu budovy z ulice Vrchlického.
Ing. Michal Obrusník, starosta
Mgr. Hana Koudelková,
vedoucí odboru sociální věcí
Mgr. Jitka Klemsová, DiS.,
sociální pracovnice

Místní hlášení veřejného rozhlasu
najdete nově i na: www.konice.cz

VIDEO Vánoční trhy v Konici 2018
https://youtu.be/TTBfemBxK7U

FOTO z Vánočních trhů 2018
https://mekskonice.rajce.idnes.cz/
Vanocni_trhy_v_Konici_15._12._2018
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Zastupitelstvo
města Konice
10. prosince 2018
Zápis č. 2/2018
z 2. veřejného zasedání zastupitelstva města Konice konaného dne 10. prosince 2018
v malém sále zámku v Konici.
Přítomni: Ing. Leo Doseděl, Mgr. Ludmila Kopečná Nedomanská, Jakub Vlček, František
Novák, Tomáš Vrba, Bc. Jaroslav Procházka,
Ing. Arnold Rozehnal, Antonín Vymětal, Pavel
Studený, Ing. Michal Obrusník, Vlastimil Šmída,
Ing. Petr Ullman, Mgr. Petr Vařeka, Mgr. Antonín Vymětal.
Omluveni: Pavel Šín.
Tajemník: Ing. Bc. Dušan Opletal.
Program:
1. Zahájení.
2. Kontrola usnesení ZM a RM za období od
1. 10. 2018 do 10. 12. 2018.
3. Návrh příspěvků na provoz a investice na
rok 2019 příspěvkovým organizacím.
4. Návrh rozpočtu města Konice na rok 2019.
5. Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu
města Konice na období 2020 až 2023.
6. Majetkoprávní záležitosti.
7. Uhrazení nabídkové ceny společnosti FLAME System, s. r. o.
8. Stanovení odměn za výkon funkce členů
finančního a kontrolního výboru, kteří nejsou členy zastupitelstva.
9. Vyslovení souhlasu se vznikem pracovně právního vztahu mezi městem Konice
a členem zastupitelstva města Konice.
10. Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo na akci „Vytvoření komunitního centra v Konici“.
11. Volba náhradníka za zástupce svazku obcí
Vodovod Pomoraví.
12. Platby města Konice Vodovodu Pomoraví,
svazku obcí.
13. Schválení grantu a Dohody o grantu v rámci
nástroje pro propojení Evropy – WiFi4EU.
14. Připomínky, dotazy a podněty členů ZMK
a dalších osob.
15. Usnesení a závěr.
Ad 1) Jednání Zastupitelstva města Konice
v 18.00 hodin zahájil a řídil starosta města
Ing. Michal Obrusník. Omluvil neúčast zastupitele pana Pavla Šína. Seznámil přítomné
s programem jednání a navrhl změnu názvu
bodu č. 10 v programu z původního názvu na
název „Změna formátu střešní krytiny a Změna fasády Komunitního centra v Konici“, a doplnil bod č. 13 Schválení grantu a Dohody
o grantu v rámci nástroje pro propojení Evropy – WiFi4EU, přičemž podkladové materiály
byly předloženy na jednání zastupitelstva.
V souladu s jednacím řádem, jmenoval starosta zapisovatelkou jednání paní Veroniku Kvapilovou a dva ověřovatele zápisu pana Františka Nováka a pana Ing. Leo Doseděla.
Doplněný program byl schválen poměrem hlasů 14 –0 –0.

Ad 2) Byla provedena kontrola usnesení ZM
a usnesení RM za období 1. října 2018 do
10. prosince 2018.
Kontrola usnesení byla schválena poměrem hlasů 14 –0 –0.
Ad 3) Zastupitelé obdrželi materiály návrhů
příspěvků na provoz a investice na rok 2019
Rada města Konice schválila usnesením č. 61/
2018 bod 4, dne 10. 9. 2018 rozpočty příspěvkových organizací.
Dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, § 84b),
schvaluje Zastupitelstvo města Konice příspěvkovým organizacím příspěvky na provoz
a investice, které jsou součástí rozpočtu města Konice.
Pořadí: Rok 2017 skutečnost v Kč, rok 2018
skutečnost v Kč, návrh rok 2019 v Kč.
Mateřská škola na provoz:
780 000 – 800 000 – 850 000
Mateřská škola na investice:
308 000 – 0 – 0
Základní škola a gymnázium na provoz:
3 790 000 – 4 000 000 – 4 140 000
Základní škola a gymnázium na investice:
0 – 0 – 110 000
Městské kulturní středisko:
1 742 000 – 1 862 500 – 1 900 000
Schváleno poměrem hlasů 14 –0 –0.
Ad 4) Zastupitelé obdrželi materiály návrhu
rozpočtu města Konice na rok 2019.
Návrh rozpočtu města na rok 2019 byl projednán finančním výborem dne 26. 9. 2018
a Radou města Konice dne 8. 10. 2018.
Dle § 5 odst. 3 zákona č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, zveřejní veřejná instituce (obec) návrh rozpočtu na rozpočtový rok v členění:
a) schválený rozpočet na rozpočtový rok předcházejícího roku, na který je předkládán návrh rozpočtu (dále předcházející rok),
b) očekávané, nebo skutečné plnění rozpočtu
za předcházející rok,
c) návrh rozpočtu na rok 2019 v členění příjmů a výdajů města Konice.
Dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, § 4, se předkládá schodkový návrh rozpočtu v členění dle
rozpočtové skladby, kdy návrh rozpočtu příjmů je členěn dle rozpočtových položek a tříd,
návrh rozpočtu výdajů je členěn dle paragrafů a tříd. Rozdíl mezi příjmy a výdaji je řešen
předloženým návrhem na financování.
V příjmové části návrh rozpočtu vychází ze
skutečnosti k 31. 8. 2018 a předpokladu vývoje do konce roku 2018. Výdaje města jsou
navrženy na úrovni, která odpovídá předpokládaným příjmům a daným splátkovým povinnostem.
s celkovými příjmy ve výši
58 218 100 Kč
s celkovými výdaji ve výši
86 538 100 Kč
s financováním ve výši
28 320 000 Kč
Schváleno poměrem hlasů 14 –0 –0.
Ad 5) Zastupitelé obdrželi materiály Střednědobého výhledu rozpočtu města Konice na období 2020 – 2023. Starosta seznámil přítomné s plány na nadcházející období.
Rok 2020 celkem 6 700 000 Kč z toho:
Budovy polikliniky – nové střechy 4 000 0000 Kč,
veřejná infrastruktura – rodinné domy Nad Ci-

leden 2019
helnou Konice 2 000 000 Kč, projekt náměstí
města Konice 700 000 Kč.
Rok 2021 celkem 7 200 000 Kč z toho:
Veřejná infrastruktura – rodinné domy Nad Cihelnou Konice 2 500 000 Kč, sanace vlhkosti
zdiva – objekt Zahradní ul. Konice (Charita)
2 200 000 Kč, chodníky ul. Zádvoří Konice
2 500 000 Kč.
Rok 2022 celkem 4 800 000 Kč z toho:
Veřejná infrastruktura – rodinné domy Nad Cihelnou Konice 2 500 000 Kč, rekonstrukce
střechy – objekt Zahradní ul. Konice (Charita)
2 300 000 Kč.
Rok 2023 celkem 4 000 000 Kč z toho:
Kolumbárium hřbitov 1 000 000 Kč, zateplení
budovy čp. 28 MěÚ 2 000 000 Kč, byty Chmelnice čp. 161 – kanalizační a vodovodní přípojka 1 000 000 Kč.
K tomuto bodu proběhla diskuze:
Ing. Doseděl upozornil na problematiku realizace náměstí, která bude finančně nákladná,
zda by také nebylo vhodné se zabývat problematikou výstavby sociálních bytů.
Starosta: „Jde o to nachystat projekt, abychom
byli připraveni v případě, že by byla v daném
dotačním období vyhlášena výzva i na realizaci úpravy náměstí.“
Ing. Ullman: „Vnímám realizaci náměstí jako
velkou zátěž pro rozpočet města. Měli bychom
prozatím zvážit mimo jiné i opravu obrubníků na náměstí.“
Pan Novák: „Oprava obrubníků na náměstí je
plánována v roce 2019.“
Mgr. Kopečná Nedomanská upozornila na
špatný stav parkoviště určeného pro invalidy
vedle prodejny COOP.
Střednědobý výhled schválen poměrem hlasů
14 – 0 – 0.
Ad 6) Zastupitelé obdrželi písemný materiál
majetkových záležitostí, kdy manželé Rozehnalovi nabízejí městu k prodeji část svého
pozemku p. č. 1901/2 v k. ú. Konice. Jedná se
o veřejné prostranství na Cihelně před jejich
plotem o výměře cca 95 m2, který je zastavěný
místní komunikací. Kupní cenu požadují ve
výši 100 Kč/m2. MPO s touto cenou souhlasí,
protože se jedná o běžnou cenu, za kterou město prodává. Náklady spojené s prodejem pozemku by hradilo město (geometrický plán,
kolek).
Schváleno poměrem hlasů 14 –0 –0.
Ad 7) Zastupitelé obdrželi písemný materiál
uhrazení nabídkové ceny společnosti FLAME
System, s. r. o. Město Konice vyhlásilo v letošním roce výběrové řízení na dodavatele zakázky s názvem: „Modernizace učeben základní
školy v Konici – Konektivita“. Jediným přihlášeným uchazečem na tuto zakázku byla společnost FLAME System, s. r. o., IČ: 26846888,
se sídlem Dr. Maye 468/3, 70900 Ostrava, se
kterou byla uzavřena kupní smlouva na dodávku požadovaného zařízení. Po dokončení
této akce a po převzetí díla, došlo ke zjištění
nedostatků dodaného plnění. Společnost dodala požadovaný hardware, ale byly zjištěny
nedostatky v nastavení standardu konektivity. Společnost FLAME System, s. r. o., odstranila nedostatky s tím, že požaduje úhradu nákladů ve výši 46 464 Kč včetně DPH.

leden 2019
Právník města po revizi smluvních ujednání
nedoporučuje v současné době uhrazení uvedené částky a navrhuje vzniklou situaci opětovně projednat s vedením společnosti.
Přijato doporučení dle usnesení poměrem hlasů 14 –0 –0.
Ad 8) Zastupitelé obdrželi písemný materiál
týkající se stanovení odměn za výkon funkcí
členů finančního a kontrolního výboru, kteří
nejsou členy zastupitelstva. Finanční a kontrolní výbor, které zastupitelstvo zřizuje povinně, jsou vedle členů zastupitelstva doplněny do stanoveného počtu také nečleny zastupitelstva. Ty nelze odměňovat za výkon jejich
funkce stejným způsobem. Zastupitelstvo však
může rozhodnout samostatně o poskytnutí
peněžitých plnění těmto členům výborů. Jedná se celkem o tři členy výborů. Navržená měsíční částka 1 000 Kč je v relaci s odměnami
zastupitelů.
Pan Novák vyslovil souhlas, aby se tito členi
komisí za jejich práci odměnili
Schváleno poměrem hlasů 14 –0 –0.
Ad 9) Zastupitelé obdrželi písemný materiál
vyslovení souhlasu se vznikem pracovněprávního vztahu mezi městem Konice a členem zastupitelstva města Konice. Pan Šmída vykonává funkci velitele JSDH Konice již řadu let.
S městem má uzavřenou dohodu o pracovní
činnosti na činnost velitele JSDH Konice v rozsahu 10 hodin měsíčně. Dohoda v aktuálním
znění byla uzavřena 2. 1. 2016, k jejímu uzavření souhlas zastupitelstva nebyl třeba. Souhlas je vyžadován až v letošním roce po novele zákona o obcích. Rada města svým usnesením č. 22 z 19. 11. 2018 doporučuje zastupitelstvu souhlas vyslovit.
Schváleno poměrem hlasů 13 –0 –1 se zdržel.
Ad 10) Zastupitelé obdrželi písemný materiál: Změny formátu střešní krytiny a Změna
konstrukce fasády na akci „Vytvoření komunitního centra v Konici“. Při provádění stavebních prací při přestavbě bývalé sokolovny na
komunitní centrum byly zjištěny některé situace, které nebylo možné při plánování prací
předpokládat. Z tohoto důvodu je navrženo
jiné řešení.
Diskuze:
Ing. Doseděl: „Pokud by se měla navyšovat cena investice této stavby, mohli bychom pozvat
projektanta a stavební dozor, kde bychom to
probrali a podívali se na nějakou fotodokumentaci.“
Mgr. Koudelková: „Začátkem února se chystá
informativní schůzka pro občany, co se týče
Komunitního centra v Konici. Cílem bude zajistit větší informovanost občanů o smyslu
a využití komunitního centra. Na toto setkání
by se mohla zařadit i fotodokumentace.“
Schváleno poměrem hlasů 14 –0 –0.
Ad 11) Zastupitelé obdrželi písemný materiál
volby náhradníka za zástupce svazku obcí
Vodovod Pomoraví. Na jednání prostějovské
části Vodovodu Pomoraví, svazku obcí, dne
27. listopadu 2018 bylo město Konice vyzváno
k oznámení osoby náhradníka za zástupce
svazku obcí Vodovod Pomoraví. Požadavek vychází ze stanov Vodovodu Pomoraví, svazku
obcí, ve znění ze dne 25. 6. 2015, čl. 4, bodu 4.1.
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Starosta města Konice navrhuje zvolit na zasedání ZMK náhradníkem za zástupce Vodovodu Pomoraví, svazku obcí, Bc. Jaroslava Procházku, místostarostu města Konice.
Schváleno poměrem hlasů 14 –0 –0.
Ad 12) Při projednávání bodu č. 12 se ZM
usneslo na vyloučení tohoto bodu z programu pro nedůvodnost bodu.
Vyloučení bodu schváleno poměrem hlasů 14
–0 –0.
Ad 13) Zastupitelé obdrželi písemný materiál
schválení grantu a dohody o grantu v rámci
nástroje pro propojení Evropy – Wifi4EU. Město Konice, odbor informatiky podal 7. 11. 2018
žádost o grant v rámci Nástroje pro propojení
Evropy v oblasti transevropských komunikačních sítí – Podpora připojení k internetu
v místních komunitách: WiFi4EU (WiFi4Eu2018-1). Poskytovatelem grantu je Evropská
komise. Protože se jedná o investiční akci, je
nutné případné přijetí tohoto grantu schválit
zastupitelstvem města Konice. Rovněž případné přistoupení k Dohodě o grantu musí být
schváleno zastupitelstvem.
Schváleno poměrem hlasů 14 –0 –0.
Ad 14) Připomínky, dotazy:
Starosta seznámil přítomné se záměrem na
změnu Obecně závazné vyhlášky O místním
poplatku za užívání veřejného prostranství.
Cílem změny je získání oprávnění města regulovat průběh liniových staveb na území města. Rovněž informoval o záměru změn Plánu
zimní údržby.
Ing. Doseděl se dotázal, jaký je v současné době
stav vody, zda její hladina stoupla či nikoliv
a zda je známa cena vodného, stočného pro
příští rok.
Pan Novák: „Vody je málo. Předpoklad je, že
příští rok bude situace stejná a bude muset
být opět vyhlášeno opatření.“
Tajemník: „Cena vodného, stočného by se měla
zvyšovat o 4 %. Stavy vodní hladiny jsou klesající. Bude se muset pokračovat v úsporných
opatřeních.“
Starosta: „V současné době je tato situace v řešení společností VaK, která bude realizovat
zesílený přivaděč od Štarnova.“
Ing. Doseděl se dotázal, zda je dořešena koupě bývalé Kožetvorby.
Starosta: „Peníze za objekt přišly na účet města, objekt je prodán.“
Ing. Ullman se dotázal na zajištění nových stavebních míst a zmínil, že by se do místního
Zpravodaje Konice mohly více přidávat příspěvky, které by informovaly občany.
Pan Škrabal se dotázal, zda není možné zřídit
komise rady, které by pomáhaly radě města,
a upozornil na problematiku, co se týče parkování na náměstí v Konici.
Starosta: „Ve vztahu k místním částem města
jsou ustanoveny osadní výbory, komise si RMK
může jmenovat, pokud budou potřeba.“
K parkování na náměstí vyslovil starosta úvahu, že možným řešením by bylo širší zpoplatnění parkování v centru města, v jehož důsledku by se dalo předpokládat větší využívání parkovišť u školy a u Moděvy. Otázku vydávání parkovacích karet na náměstí si starosta prověří.
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Vzhledem k tomu, že nebyly žádné další dotazy a připomínky, starosta poděkoval za účast
a jednání zastupitelstva ve 20.33 hodin ukončil.
Usnesení 2/2018
Zastupitelstvo města Konice dne 10. prosince
2018:
1. Schvaluje doplněný program jednání zastupitelstva.
2. Schvaluje kontrolu usnesení ZM a RM za
období od 1. 10. do 10. 12. 2018.
3. Schvaluje příspěvkovým organizacím zřízeným městem Konice příspěvky dle předloženého návrhu v celkové výši 7 000 000 Kč, z toho:
a) Mateřská škola Konice, příspěvková organizace, IČ: 70988480, na provoz 850 000 Kč
b) Základní škola a gymnázium města Konice,
příspěvková organizace, IČ: 47918594, na provoz 4 140 000 Kč, na investice 110 000 Kč,
c) Městské kulturní středisko Konice, příspěvková organizace, IČ: 00209988, na provoz 1 900 000 Kč.
4. Návrh rozpočtu města Konice na rok 2019.
a) Schvaluje rozpočet města Konice na rok
2019 jako schodkový, a to
s celkovými příjmy ve výši
58 218 100 Kč
s celkovými výdaji ve výši
86 538 100 Kč
s financováním ve výši
28 320 000 Kč
dle předloženého návrhu zveřejněného na
úřední desce města Konice a příloh č. 1 až 4
této důvodové zprávy.
b) Ukládá finančnímu odboru vypracovat rozpis schváleného rozpočtu.
5. Schvaluje střednědobý výhled rozpočtu města Konice na období 2020 až 2023 dle předloženého návrhu zveřejněného na úřední desce.
6. Schvaluje nákup části pozemku p. č. 1901/2
v k. ú. Konice od p. Romana Rozehnala a p. Markéty Rozehnalové za cenu 100 Kč/m2 a úhradu nákladů spojených s realizací nákupu daného pozemku.
7. Uhrazení nabídkové ceny společnosti FLAME System, s. r. o.
a) Doporučuje oslovit společnost FLAME System, s. r. o., a vyžádat od dodavatele jeho právní názor k ustanovením kupní smlouvy ve
vztahu k smluvním povinnostem plnění při
dodání předmětu plnění.
b) Doporučuje poskytnout společnosti FLAME System, s. r. o., právní názor města Konice
ke vzniklé situaci.
8. Stanoví podle § 84 odst. 2 písm. v) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích, měsíční odměny za
výkon funkce členů finančního a kontrolního
výboru, kteří nejsou členy zastupitelstva,
s účinností od 1. 1. 2019 ve výši 1 000 Kč.
9. Vyslovuje podle § 84 odst. 2 písm. p) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů souhlas se vznikem pracovněprávního vztahu mezi městem
Konice a členem zastupitelstva p. Vlastimilem
Šmídou na činnost velitele JSDH Konice.
10. Změna formátu střešní krytiny a změna
konstrukce fasády na akci „Vytvoření komunitního centra v Konici“.
a) Souhlasí se změnou formátu střešní krytiny s tím, že tato změna nemá vliv na navýšení
ceny původního rozpočtu.
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b) Souhlasí se změnou fasády s tím, že tato změna nemá vliv na navýšení ceny původního rozpočtu.
11. Volba náhradníka za zástupce svazku obcí
Vodovod Pomoraví.
a) Schvaluje náhradníka za zástupce Vodovodu Pomoraví, svazku obcí, Bc. Jaroslava Procházku, místostarostu města Konice.
b) Ukládá starostovi města informovat Vodovod Pomoraví, svazek obcí, o zvoleném zástupci.
12. Při projednávání bodu č. 12 se ZM usneslo
na vyloučení tohoto bodu z programu pro nedůvodnost bodu.
13. Schválení grantu a dohody o grantu v rámci nástroje pro propojení Evropy – Wifi4EU.
a) Souhlasí s udělením grantu, bude-li poskytovatelem městu Konice poskytnut.
b) Schvaluje uzavření Dohody o grantu, ve
znění předložené vzorové Dohody o grantu.

Rada města Konice
10. prosince 2018
Usnesení č. 2/2018
1. Rada města Konice schvaluje použití finančních darů MěKS Konice na zajištění koncertů
Klubu přátel hudby v celkové výši 36 000 Kč.
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.

INFORMACE V OBLASTI
MÍSTNÍCH POPLATKŮ
PRO ROK 2018
Správcem místních poplatků je Městský úřad
Konice, odbor finanční. Místní poplatky je možné hradit složením hotovosti na pokladně MěÚ,
poštovní poukázkou, převodem na účet města
č. 1826701/0100 KB a platební kartou.
1. Místní poplatek ze psů podle Obecně závazné vyhlášky č. 1/2011 splatný do 30. června příslušného roku. Za prvního psa 100 Kč
za rok (od stáří 3 měsíců), za každého dalšího
150 Kč za rok (od stáří 3 měsíců).
2. Místní poplatek za komunální odpad
podle Obecně závazné vyhlášky č. 5/2017
splatný jednorázově do 30. června příslušného roku. Za fyzické osoby tvořící domácnost
může poplatek platit jedna osoba. Za fyzické
osoby žijící v rodinném nebo bytovém domě
může poplatek platit vlastník nebo správce.
Osoby, které platí poplatek za více fyzických
osob, jsou povinny správci poplatku oznámit
jméno, popřípadě jména, příjmení a data narození osob, za které poplatek platí. Poplatek
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí

ZPRAVODAJ KONICE
a) fyzická osoba 590 Kč,
1. která má v obci trvalý pobyt,
2. které byl podle zákona upravujícího pobyt
cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu
delší než 90 dnů,
3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na
území České republiky přechodně po dobu
delší 3 měsíců,
4. které byla udělena mezinárodní ochrana
podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná
ochrana podle zákona upravujícího dočasnou
ochranu cizinců,
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo
rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu tj.
590 Kč; má-li ke stavbě určené k individuální
rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.
3. Místní poplatek za užívání veřejného
prostranství podle Obecně závazné vyhlášky č. 2/2013.
Poplatek ve výši stanovené podle čl. 6 dané
vyhlášky je splatný nejpozději v den zahájení
užívání veřejného prostranství. Připadne-li
lhůta splatnosti na sobotu, neděli nebo svátek, je dnem, ve kterém je poplatník povinen
svoji povinnost splnit, nejblíže následující pracovní den.
Kontakt Městského úřadu Konice:
Podatelna
tel.: 582 401 411
e-mail: podatelna@konice.cz
internet: www.konice.cz
Pokladna na podatelně
Masarykovo nám. 27, tel.: 582 401 407
Pondělí a středa: 7.30 – 16.30 hodin
Úterý, čtvrtek, pátek: 7.30 – 14.30 hodin
Obecně závazné vyhlášky města Konice jsou
uvedeny v úplném znění na internetových
stránkách www.konice.cz, formuláře na ohlášení, změny apod. jsou k dispozici ke stažení
rovněž na stránkách města v sekci úřad a samospráva, městský úřad, formuláře, odbor finanční. K nahlédnutí do obecně závazných vyhlášek a k získání formulářů přímo v tištěné
podobě slouží evidenční místo správce poplatku, kterým je podatelna Městského úřadu
Konice.
Odbor finanční
Sběrný
dvůr

leden 2019

Provoz sběrného dvora
odpadů v Konici
Od října 2009 je v provozu sběrný dvůr v ulici
Za Nádražím v Konici. Nachází se v areálu
překladiště odpadů. Provoz sběrného dvora
nahrazuje mobilní svozy objemného a nebezpečného odpadu.
Sběrný dvůr je určen:
1. Fyzickým osobám, které mají trvalý pobyt
v Konici a místních částech Runářov, Ladín,
Nová Dědina, Čunín a Křemenec (vždy je nutno
prokázat se platným občanským průkazem).
2. Fyzickým osobám, které mají ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt
nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena
k pobytu žádná fyzická osoba v Konici a místních částech Runářov, Ladín, Nová Dědina, Čunín a Křemenec (seznam těchto osob je uložen
u pracovníků sběrného dvora, osoba se prokáže občanským průkazem nebo dokladem
o zaplacení poplatku za odpad).
Možno ukládat pouze komunální odpady od
občanů:
Objemný odpad, biologicky rozložitelný odpad
(zeleň bez větví), dřevo, papír, plasty, sklo,
kovy, pneumatiky, nebezpečné odpady (obaly,
barvy, chemikálie, léky, aj.), vyřazené elektrozařízení (kompletní nerozebrané spotřebiče).
• Omezení jednorázového návozu: možný
vjezd vozidel max. do 3,5 t
• Podnikatelům a firmám ani občanům jiných
obcí není sběrný dvůr určen
• Není možno ukládat stavební suť, zeminu,
tašky apod.
• Odpad přivážet pouze v provozní době dvora, neukládat jej u plotu před areálem
Sběrný dvůr je majetkem Města Konice, provozovatelem je firma FCC Litovel, s. r. o., Cholinská 1008, Litovel.
Provozní doba sběrného dvora v Konici
je v sobotu v době od 8.00 do 12.00 hodin.
Leden – březen 2019
5. 1. 2019, 19. 1. 2019, 2. 2. 2019,
16. 2. 2019, 2. 3. 2019, 16. 3. 2019,
23. 3. 2019, 30. 3. 2019.
Od 1. 4. 2019 do 30. 11. 2019 je sběrný dvůr
otevřen každou sobotu.

ZPRAVODAJ KONICE

leden 2019

SVOZ ODPADŮ KONICE
(Konice malá = Zádvoří, Nad Šafranicí,
Chmelnice, Cihelna I, Cihelna II,
Pod Cihelnou, Ovčírna)
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100 LET ČSR JSME V KONICI SLAVILI CELÝ ROK
4. 3. 2018 Zájezd do šapitó NdB Brno
Vladislav Vančura – Rozmarné léto
(1926)

SUDÝ TÝDEN
Úterý – plast:
Konice, Nová Dědina, Runářov, Ladín,
Křemenec, Čunín
Úterý – komunální odpad:
Nová Dědina
Čtvrtek – papír:
Konice, Nová Dědina, Runářov, Ladín,
Křemenec, Čunín
Čtvrtek – komunální odpad:
Konice malá, Runářov, Ladín,
Křemenec, Čunín

LICHÝ TÝDEN
Úterý – plast:
Konice, Nová Dědina, Runářov,
Ladín, Křemenec, Čunín
Úterý – komunální odpad:
Konice velká, Nová Dědina
Čtvrtek – papír:
Konice

Adventní čas
v Mateřské škole Konice
Cukrovím to všude voní, vesele rolničky zvoní... A právě taková atmosféra panovala v naší
školičce celý měsíc před Vánocemi. Byl to čas
plný úžasných a pro děti velmi oblíbených aktivit. Seznamovaly se s vánočními zvyky a tradicemi, kreslily stromečky a svá vysněná přání, pekly cukroví, vyráběly andílky, svícínky
a také pečlivě počítaly dny v kalendáři, které
zbývají do Vánoc. V každé třídě si děti nazdobily své stromečky a společně i ten velký před
školkou.
A pak se stalo, že za našimi dětmi přišel Mikuláš, anděl i sám vládce pekel. Mikuláš budil
určitý respekt, na andělovi mohly děti oči nechat a čertíka se trochu bály. Ale tak to má být.
Mikuláš s čertem a andělem zašel do každé
třídy, dětem poradil, v čem se mají polepšit
a co mají napravit. Uhlí nebylo potřeba, všechno bylo odpuštěno a většina dětí si hrdinsky
převzala balíček s dobrotami. Děti si společně
zazpívaly i u stromečku na náměstí, kde se
s vzácnou mikulášskou návštěvou rozloučily.
Další dny patřily přípravám na vánoční vystoupení pro rodiče. Ve třídách se radostně
tancovalo, zpívalo a koledovalo, nacvičovaly se
pohádky. Děti si navzájem ukazovaly svá pásma, každá třída předvedla generálku besídky

6. 5. – 3. 6. 2018 Výstava obrazů
konických malířů 1. pol. 20. stol.

7. 9. 2018 Přednáška Období první republiky,
PhDr. Libor Vykoupil, Ph.D.,
a
7. 9. – 29. 10. 2018 Výstava fotografií
Konice v datech 1918 – 1938

5 – 6. 10. 2018 Akce Na shledanou pohraničí – slzy v očích roku 1938

26. 10. 2018 ZŠ a G, MŠ, město Konice – sázení lip u školy

28. 10. 2018 Den vzniku ČSR – kladení věnce u mohyly na Březském vrchu
9. 11. 2018 Divadelní hra s názvem Sokl! v Živnostenském domě
21. 11. 2018 KPH – Stoletá elegance aneb Vídeň – Paříž – Bukurešť 1910–1935

2. 12. 2018 Výstava malířky a ilustrátorky Marie Fischerové Kvěchové
15. 12. 2018 Vánoční trhy – Ohňostroj 100 let ČSR

VIDEO na FB MěKS
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pro své kamarády z ostatních tříd. Programy
byly velmi pestré a krásné.
Následující besídky proběhly v jednotlivých
třídách v duchu milého setkávání s rodiči. Přes
veškeré emoce, které děti provázely, všichni
podali výkon na jedničku a statečně se poprali s náročnými úkoly. V závěru děti obdarovaly
rodiče svými dárečky a přáníčky a pozvaly je
k příjemnému posezení s cukrovím. Děkujeme všem rodičům, kteří pronesli slova pochvaly učitelkám i dětem, velice si toho ceníme.
Jsou to slova, která nám dodávají chuť do další práce.
Adventní čas v naší školičce vždy uzavřeme
dlouho očekávanou nadílkou dárků pod stromečkem v každé třídě. A věřte, že naše děti si
to opravdu zaslouží.
Veselé, šťastné a láskyplné vánoční svátky!
Taťána Hájková, učitelka MŠ Konice

Adventní charitativní
tvoření
Poslední listopadové dny věnovali žáci 3. B
a 4. ročníku charitativnímu projektu „Pomoc
dětem v nouzi.“ Projekt vznikl na základě předchozí prezentace činnosti humanitární organizace Lékaři bez hranic, která poskytuje odbornou zdravotnickou pomoc ve více než 70
zemích světa.
Do projektu byli zapojeni i rodiče. Někteří přišli přímo pomoci s tvořením adventních svícnů
a lampiček, jiní ochotně tvořili s dětmi doma
vánoční ozdoby dle svého zájmu. Žáci 4. ročníku pod vedením učitelek Lenky Vévodové
a Svatavy Dvořákové vyráběli andílky a ozdoby z korálků. Zhotovené výrobky se následně
prodaly za neuvěřitelných 8 737 Kč. Tento výtěžek jsme rozdělili mezi dvě humanitární organizace, a to Lékaři bez hranic a Unicef.
Dětem se projekt velmi líbil. Tvořily s velkým
nadšením a radostí, bylo vidět, že jim osudy
lidí v nouzi nejsou lhostejné. Věřím, že díky
projektu pochopily pravý smysl Vánoc. Tímto
děkuji všem rodičům, kteří se do projektu zapojili.
Lenka Kučerová, tř. učitelka 3. B

ZPRAVODAJ KONICE

Knihovna Konice
Téměř každý malý čtenář vám na otázku jaká
je jeho nejoblíbenější knížka odpoví, že je to
„malý poseroutka“. Proč jsou ty knihy o „poseroutkovi“ tak úspěšné, jsme se snažili zjistit
na našem workshopu pro žáky 4. třídy Základní školy Konice. Je humorná? Obrázková? Soudobá? Není hlavní hrdina Greg tak dokonalý
a je normální puberťák? Má chyby, které mají
děti rády, je jen jako ony? Možná ani autor
neví, v čem tkví její úspěch. Sám chtěl malovat
komiksy, a když ho v nakladatelství odmítli,
že kreslí jako dítě, v roce 1998 stvořil „malého
poseroutku“ – postavu, která se stala téměř celebritou a za dvacet let vůbec nezevšedněla.
Děti ji milují a třináctidílná série bude mít jistě pokračování. Možná je v tom úspěchu „jen“
dobrý nápad.
20. a 22. listopadu jsme si se čtvrťáky s poseroutkou četli, vyplňovali křížovky, testy, malovali, poslouchali ukázky a nakonec také objevili záhadu „sýrového dotyku“. Greg Heffley
není ve svých zápiscích a pozor není to deník,
ale zápisky! – jen pubertální kluk, ale má i dobré srdce a ten sýrový dotyk nakonec vezme na
sebe – i když…
Nejen Greg Heffley má rád komiksy, s ním
i všechny děti. Druhou nejoblíbenější četbou
jsou Simpsonovi a časopis Bart Simpson patří
mezi nejpůjčovanější. Proto jsme obohatili naši nabídku a pro děti od listopadu odebíráme
nový časopis – JIRKA – komiks Jirky Krále. Obsahuje příhody ze života populárního českého
YouTubera Jirky Krále a vychází každý měsíc.
V úterý 27. listopadu nás navštívily na pohádkovou exkurzi děti z prvních tříd Základní
školy Konice. Pro mnohé to byla první návštěva knihovny a seznámení se s ní. Děti se dozvěděly, jak máme uspořádané knížky, jak se
půjčují a prohlédly si dětské oddělení. Nejvíce
je zaujaly knížky o zvířátkách, pohádky a nakonec jsme si zahráli hru z pohádkového klobouku.

leden 2019
Předvánoční atmosféru naladily děti se svými
rodiči 7. prosince, kde se sešli v našem dětském oddělení a prožili odpoledne s pohádkovými hrdiny. Luštili jsme všichni křížovky,
hádanky, malovali, hráli pohádku O pejskovi
a kočičce. Na závěr si děti za své znalosti odnesly malou odměnu.
V půjčovní dny si všichni čtenáři mohli vyzkoušet náš velký vánoční kvíz, za který dostali malý dárek.
V lednu se do knihovny mohou těšit děti ze
Základní školy Kladky a uvítají je hry a hrátky
se zvířátky.
5. třídy Základní školy Konice přijede seznámit se svými knihami spisovatel a malíř Jan
Sviták, který jim 15. ledna bude vyprávět také
o tom, jak se knihy píší, ilustrují, co se děje
v nakladatelství a tiskárně, nebo jak se dají
míchat různé literární žánry.
Vlasta Snášelová, knihovnice

ZPRAVODAJ KONICE
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Program KČT KONICE
leden 2019
Úterý 1. 1. 2019 Velký Kosíř – odjíždíme vlakem z Konice v 9.11 hodin do Lutotína. Odtud
bez značení dojdeme na Velký Kosíř. Opečeme
uzeninu, pozdravíme se s přáteli a vydáme se na
cestu do Kostelce na Hané. Odjezd vlakem ve
13.12, nebo v 15.12 hodin. 10 km.
Neděle 6. 1. 2019 Ladín – sraz ve 13 hodin u sokolovny, vydáme se přes Březsko do Ladína, dále
neznačenou cestou do Jesence a zpět do Konice.
8 km.
Neděle 13. 1. 2019 Runářov – Křemenec – sraz
ve 13 hodin na kruháči. Vydáme se statkovou cestou do Runářova, odtud znač. cestou do Křemence a zpět do Konice. 8 km.
Sobota 19. 1. 2019 Olomouc – Radíkov – odjezd v 6.41 hodin z Konice do Radíkova. Pochod
KČT Šternberk „Po stopách Yetiho“. Příjezd z Radíkova do Konice v 15.46 (16.21) hodin.
Neděle 20. 1. 2019 – Výroční členská schůze
KČT. Začátek ve 14.00 hodin na zámku v Konici.
Neděle 27. 1. 2019 Zavadilka – sraz ve 13 hodin
na autobusovém nádraží. Po žluté se vydáme do
Ochoze a odtud ke Kyselce. Dále po modré značce do Budětska a do Konice. 11 km.

únor 2019
Sobota 2. 2. 2019 Šubířov – sraz ve 13 hodin na
kruháči. Půjdeme po červené značce ke Sládkové
skále, odtud ke Slámové louži. Pokračujeme zkratkou ke Skřípovu a po silnici do Konice. 13 km.
Neděle 10. 2. 2019 Štarnov – sraz ve 13 hodin
na autobusovém nádraží. Půjdeme po silnici přes
Vyšehrad do Štarnova, dále po modré značce na
silnici k Čunínu a do Konice. 13 km.
Neděle 17. 2. 2019 Nectava – vlakem z Konice
v 10.48 hodin do Nectavy. Odtud po modré značce
na Vyšehrad, dále neznačenou cestou přes Liškovy skály ke křížku a po zelené značce do Jesence
a do Konice. 13 km.
Sobota 23. 2. 2019 Ptení – vlakem v 9.11 hodin
do Ptení. Silnicí dojdeme ke hřbitovu. Pokračujeme po zelené značce lesem kolem psího hřbitova
na Bělecký mlýn a odtud do Ptení na vlak. 10 km.
Zdrávi došli !!!

První tematický
workshop projektu
Podpora střednědobého
plánování sociálních
služeb Konicka
Dne 11. 12. 2018 proběhl na konickém zámku
první tematický workshop projektu Podpora
střednědobého plánování sociálních služeb Konicka, CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006527.
Cílem workshopu bylo představit výstupy analytické fáze projektu, kterými byl výzkum potřebnosti sociálních služeb Konicka a sociodemografické analýzy. Dále pak byl prezentován
postup prací tvorby Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Konicka a Akčního plánu.
Workshopu se účastnili jak starostové obcí,
tak zástupci poskytovatelů sociálních služeb

Konicka a členové organizační struktury komunitního plánování. Jednání se rovněž zúčastnila senátorka MUDr. Jitka Chalánková.
Na tomto setkání měli zástupci jednotlivých
organizací možnost si vyměnit svoje zkušenosti a představy pro další rozvoj této oblasti
jak v konkrétní praxi, tak ve všeobecném zajištění podmínek ze strany obcí a státu.
JP, koordinátor projektu
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KULTURNÍ
PŘEHLED
LEDEN 2019

VÝSTAVA
GALERIE ZÁMKU KONICE

OBRAZY PRO RADOST

PROGRAM
leden 2019
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
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. 1. 2019 od 10 hodin
Zpívání u betlému v konickém kostele
9. 1. – Tříkrálová tradice
16. 1. – Bílá zima
23. 1. – Kde bydlí zvířátka
30. 1. – Naše tělo
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 – LEDEN 2019
5. 1. od 9.00 hodin
Tříkrálové koledování se srdíčkem

Aktivity projektu „Rodina od A až do Z“
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

Výstava obrazů Pavla Vedrala
od 11. 1. do 22. 2. 2019
Po – Pá: 9.00 – 12.00 a 13.00 – 16.00 hodin
VERNISÁŽ 11. 1. 2019 v 17 hodin
ZÁMEK KONICE – MÍSTNOST č. 204

Jarmila Lhotská – Podmalby na skle
Výstavu pořádá Muzeum řemesel Konicka, z. s.

KPH
CHRÁM NAROZENÍ PANNY MARIE V KONICI
V neděli 6. 11. 2019 v 17.00 hodin

TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT
Kapela NOPROBLEM z Kostelce na Hané
KONCERTNÍ SÁL ZÁMKU KONICE
Ve středu 23. 1. 2019 v 19.00 hodin

KLAVÍRNÍ RECITÁL
Pavel Zemen – 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.

DIVADLO
KD JESENEC
Ve středu 27. 3. 2019 v 19.00 hodin

ZAMILOVANÝ SUKNIČKÁŘ (komedie)
Předprodej v TIC Konice
PRAHA – DIVADLO HYBERNIA
V sobotu 27. 4. 2019 od 6.30 do 21.30 hodin

DOKTOR OX (muzikálová komedie)
Předprodej v TIC Konice, cena 799 Kč

KNIHOVNA
Půjčovní doba: pondělí – středa – pátek
9.00 – 11.00 a 11.30 – 16.00 hodin
Nová služba – profi balení knih

TIC – ZÁMEK – MUZEUM
Otevřeno ve všední dny 9.00 – 12.30
a 13.00 – 16.00 hodin.
Prohlídky zámku a expozic mimo turistickou
sezónu pouze na telefonické objednání.
Doba trvání prohlídky je 45 minut. Po dobu
prohlídky může být TIC Konice uzavřeno.
Vstupenky zakoupíte v TIC.
Informace: 739 333 721, 602 934 905

PRODÁM PALIVOVÉ DŘÍVÍ
INZERCE

KOUPÍME RODINNÝ DŮM
K TRVALÉMU BYDLENÍ.
Mobil: 732 715 267

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
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