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Město Konice s místními částmi Čunín, Křemenec, Ladín, Nová Dědina a Runářov

Stezkou za betlémy
Vánoční výstava v galerii konického zámku je nainstalovaná. Její otevření se v současnosti odvíjí od vládních nařízení. Budeme velmi rádi, pokud ji bude možné otevřít alespoň v omezeném režimu. Pokud by toto situace nedovolila, natočíme pro vás video,
které následně zveřejníme na webových stránkách města Konice, Městského kulturního střediska a Facebooku.
Město Konice ve spolupráci s Komunitním centrem a MěKS Konice nachystaly zábavnou
formu procházky městem s názvem Stezkou za betlémy. Ve výlohách obchodů můžete se svými dětmi a vnoučaty hledat betlémy, kde budou umístěná písmenka, z nichž
složíte tajenku. Hrajeme o ceny! Více se dozvíte na informačním letáku s mapkou, která
bude k dispozici v budově Městského úřadu u bankomatů Komerční banky a České spořitelny. Mapku si můžete vytisknout i z webových stránek města Konice a Facebooku.

Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

Stezkou za betlémy
MĚSTO KONICE

K+M+B+2021 a Charita Konice
V úvodním čísle letošního zpravodaje si dovolím poděkovat všem, kteří se podíleli a stále podílí na zvládání covidové situace na Konicku. Nesčetněkrát jsme se všichni potkávali se službou a vytrvalostí zdravotníků všech různých profesí, pracovnic sociálních služeb, hasičů, pedagogů, členů
místních samospráv, úředníků, policistů, ale také personálem obchodů a služeb, pošty a různých firem atd. Patří se jim
poděkovat, a činím to i touto cestou. Za Charitu speciálně
děkuji také všem dárcům, u nás v Charitě pracujícím studentům a vůbec všem, kteří nás jakkoli podpořili a podporují.
Jsem vděčný a – dovolte – snad i v dobrém pyšný na všechny naše charitní pracovníky. Pečovatelky, zdravotní sestry,
a to jak v terénu, tak v Domově pokojného stáří v Bohuslavicích, pomocný personál, kolegyně ve vedení a ekonomice, ti všichni dennodenně pracovali a pracují velmi soustředěně, disciplinovaně a často již i na hranicích svých možností a sil. Takto veřejně a s úctou děkuji jim všem a upřímně obdivuji jejich nasazení, výdrž, vnímavost k potřebám
okolí a často také velkou trpělivost.
Vážím si také spousty dalších, nejmenovaných, vždyť nejedna těžká covidová „bitva“ se doslova bojovala uprostřed
rodin. A nebyla to žádná legrace. Děkuji všem našim klientům, že ve svých domácnostech odpovědně dodržovali a dodržují protiepidemiologická opatření při návštěvách a výkonech charitní služby našich pracovnic.
Na začátku roku se Charita tradičně připomíná tříkrálovou
koledou. Když píši tento článeček (ještě před Vánocemi),
nevím vlastně vůbec, zda a jak se letošní koleda uskuteční.
Snažíme se být připraveni koledovat. Máme zapečetěno,
všechny potřeby připravené, koledníky informované. ...
pokračování na str. 7

Stavění betlémů
patří u nás k nejstarším
vánočním zvykům, daleko starším,
než je zdobení vánočního stromku.
Není rozdíl mezi betlémy historickými a současnými.
Všechny vznikaly z lásky a pro radost tvůrců i diváků.
Vydejte se tedy na příjemnou procházku
za líbeznými betlémy.

Od 18. 12. 2020 do 31. 1. 2021
budou vystaveny „betlémy“ ze sbírky Stanislava Dostála
s laskavým svolením majitelů obchůdků ve výkladech.
Mapu stezky betlémů si můžete vyzvednout
v budově Městského úřadu, Masarykovo nam. 28 (u bankomatů KB a ČS)
nebo vytisknout z webových stránek města Konice a Facebooku.

Součástí stezky je soutěž o hledání tajenky!

Turistické informační
centrum Konice nabízí k prodeji
vylamovací dřevěné betlémy
(malý 59 Kč / velký 149 Kč) a nový
hrnek s motivem jelena (89 Kč).
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Zveřejněné zápisy ze všech zasedání jsou ve
zkrácené verzi. Podrobnosti a přesnénasměrování 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
23. listopadu 2020
Usnesení č. 39/2020
Rada města Konice dne 23. 11. 2020:
1. a) Doporučuje zastupitelstvu města schválit
Mgr. K. P. a Ing. R. L. prodej pozemku p. č. 4792/5
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v k. ú. Konice za 1 210 Kč/m vč. DPH.
b) Ukládá majetkoprávnímu odboru zpracovat
materiál na jednání ZMK v souladu s výše uvedeným bodem usnesení.
2. a) Schvaluje Smlouvu č. 39-2020 o nájmu nemovitosti s Agropodnikem les Přemyslovice, a. s.,
týkající se pronájmu části budovy č. p. 82 v Čuníně.
b) Ukládá majetkoprávnímu odboru zajistit uzavření smlouvy o nájmu v souladu s výše uvedeným
bodem usnesení.
3. Schvaluje podání žádosti o dotaci na akci „Oprava místní komunikace v Čuníně“.
4. Doporučuje ZMK schválit obecně závaznou
vyhlášku č. 6/2020, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.
5. Schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Sazebník úhrad za poskytování informací.
6. a) Schvaluje umístění podzemního optického
kabelu společnosti Infos ART, spol. s r. o. na akci
„Infos, optická síť – Nová Dědina“ při splnění podmínky, že bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě a splnění podmínek, které vydává odbor majetkoprávní.
b) Schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi městem Konice a společností Infos ART, spol. s r. o. na akci „Infos, optická síť – Nová Dědina“.
c) Ukládá majetkoprávnímu odboru zajistit uzavření smlouvy v souladu s výše uvedenými body.
7. a) Vyhlašuje záměr výpůjčky místnosti č. 1.04
(poradna) v budově č. p. 386 ve Vrchlického ulici v Konici, která je součástí pozemku p. č. 1486
v k. ú. Konice.
b) Ukládá odboru majetkoprávnímu zpracovat
a zveřejnit záměr v souladu s výše uvedeným bodem a).
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8. Doporučuje ZMK schválit rozpočet města Konice na rok 2021 v jeho příjmové i výdajové části
dle předloženého návrhu.
9. a) Schvaluje Smlouvu o akceptaci platebních
karet a poskytnutí platebního terminálu mezi
městem Konice a ČSOB, a. s., v souvislosti s novým parkovacím automatem a jeho platebním
terminálem, který bude poskytovat i možnost
placení parkovného kartou.
b) Schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o akceptaci
platebních karet a poskytnutí platebního terminálu ČSOB, a. s., dle důvodové zprávy.
10. Bere na vědomí zprávu z dílčího přezkumu
hospodaření města za období leden až srpen
2020.
11. Schvaluje rozpočtové opatření č. 55/2020,
které bude v souladu s § 16 odst. 5 zákona č. 250/
2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů zveřejněno na úřední desce.
12. Schvaluje rozpočtové opatření č. 56/2020,
které bude v souladu s § 16 odst. 5 zákona č. 250/
2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů zveřejněno na úřední desce.
13. a) Schvaluje umístění podzemního optického
kabelu společnosti Infos ART, spol. s r. o. na akci
„Infos, optická síť – Runářov“ při splnění podmínky, že bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě a splnění
podmínek, které vydává odbor majetkoprávní.
b) Schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi městem Konice a společností Infos ART, spol. s r. o. na akci „Infos, optická síť – Runářov“.
c) Schvaluje umístění podzemního optického kabelu společnosti Infos ART, spol. s r. o. na akci
„Infos, optická síť – Runářov“ přes vodní tok Runářovský potok.
d) Ukládá věcně příslušnému odboru zajistit
uzavření smlouvy v souladu s výše uvedenými
body.
14. a) Doporučuje Zastupitelstvu města Konice
schválit Dodatek č. 2 ke Smlouvě o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se společností
FVE 52, s. r. o., IČ: 05258464.
b) Doporučuje ZMK schválit Dodatek č. 2 ke smlouvě o právu provést stavbu mezi městem Konice
a společností FVE 52, s. r. o., IČ: 05258464.
c) Vyhlašuje záměr zřídit právo stavby na pozemcích p. č. 6152, p. č. 4599 a p. č. 4600 v k. ú. Konice.
d) Ukládá majetkoprávnímu odboru zpracovat
záměr v souladu s výše uvedeným bodem usnesení.
e) Ukládá majetkoprávnímu odboru zpracovat
materiál do zastupitelstva města v souladu s výše uvedeným bodem usnesení.
15. a) Souhlasí s umístěním stavby „Konice, TS
Andělka, stavební úpravy VN, NN“.
b) Ukládá odboru majetkoprávnímu vypracovat
vyjádření k uvedenému záměru.
c) Schvaluje Smlouvu č.: PR-001040006112/
001-ENGP o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene mezi městem Konice a E.ON Distribuce, a. s.
d) Ukládá věcně příslušnému odboru zajistit
uzavření smlouvy v souladu s výše uvedenými
body.
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16. a) Schvaluje poskytnutí dotací na rok 2021
z rozpočtu města, a to:
a. Charitě Konice – Mateřské centrum srdíčko ve
výši 10 000 Kč na celoroční činnost.
b. Charitě Konice – odlehčovací služba ve výši
40 000 Kč na celoroční činnost.
c. Sboru dobrovolných hasičů Konice ve výši
44 000 Kč na celoroční činnost.
d. Sboru dobrovolných hasičů Nová Dědina ve
výši 15 000 Kč na celoroční činnost.
e. Hospici na Svatém Kopečku ve výši 10 000 Kč
na celoroční činnost.
f. TJ Spartak Přerov, z. s. – klub turistů Konice
6 000 Kč na akci.
g. Českému svazu chovatelů, z. s. ve výši 7 000 Kč
na celoroční činnost.
b) Neschvaluje poskytnutí dotace ve výši 8 000 Kč
na rok 2021 z rozpočtu města organizaci Linka
bezpečí, z. s. Město podporuje spolkovou a zájmovou činnost v místním regionu Konicko. V roce 2021 očekává snížení daňových příjmů do rozpočtu města.
c) Doporučuje ke schválení ZMK poskytnutí dotací na rok 2021 z rozpočtu města, a to:
a. Charitě Konice – pečovatelská služba ve výši
150 000 Kč na celoroční činnost.
b. Charitě Konice – domácí a hospicová péče ve
výši 90 000 Kč na celoroční činnost.
17. a) Doporučuje ke schválení ZMK poskytnutí
dotace pro TJ Sokol Konice na celoroční činnost
na rok 2021 z rozpočtu města ve výši 90 000 Kč,
a to na zajištění provozu, úhrad vodného, stočného, energií a plynu.
b) Nedoporučuje ke schválení ZMK žádost TJ Sokol Konice o 220 000 Kč jako pomoc při financování výdajů dvou projektů podaných na Olomoucký kraj, dle odůvodnění uvedeného v důvodové
zprávě k tomuto usnesení.
c) Nedoporučuje ke schválení ZMK žádost TJ Sokol Konice o 312 500 Kč jako pomoc při financování výdajů projektu „Pořízení vybavení pro činnost TJ Sokol Konice“, dle odůvodnění uvedeného v důvodové zprávě k tomuto usnesení.
d) Nedoporučuje ke schválení ZMK žádost Sokol
Konice, s. r. o. o 80 000 Kč na celoroční činnost.
Město Konice podporuje ze svého rozpočtu rozvoj spolkové a zájmové činnosti neziskového charakteru, dle odůvodnění uvedeného v důvodové
zprávě k tomuto usnesení.
18. Schvaluje prodloužení platnosti Strategického plánu rozvoje Konice do doby schválení aktualizace Strategického plánu rozvoje Konice, nejpozději však do konce roku 2021.
19. Schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona
o obcích Směrnici Rady města Konice č. 8/2020,
Pravidla pro stanovení nájemného při dlouhodobém pronájmu pozemků města.
20. Bere na vědomí Zprávu o činnosti a rozvoji
komunitního centra zpracovanou k 13. 11. 2020.
21. Schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. b)
zákona o obcích a dle důvodové zprávy k tomuto
usnesení mimořádné odměny ředitelům příspěvkových organizací.
22. a) Schvaluje podání písemné výpovědi
k 31. 12. 2020 z Rámcové smlouvy o poskytování finančních služeb uzavřené dne 11. 3. 2020
bance Creditas.
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b) Schvaluje podat písemné oznámení o odmítnutí návrhu změn Rámcové smlouvy o platebních
službách od 1. 1. 2021 bance Creditas.
c) Schvaluje podání písemné výpovědi k 31. 12.
2020 ze Smlouvy o internetovém bankovnictví
uzavřené 11. 3. 2020.
23. Bere na vědomí uzavření Mateřské školy Konice z organizačních důvodů v době vánočních
prázdnin od 23. do 31. 12. 2020.
24. a) Doporučuje ZMK schválit prodej pozemků
p. č. 119 vč. budovy č. p. 161, p. č. 120, p. č. 121/1
vč. stavby pro výrobu a skladování , p. č. 121/2,
p. č. 121/3, p. č. 121/4, p. č. 121/5, p. č. 122, p. č.
123 a p. č. 124, včetně příslušenství těchto pozemků a budov, společnosti OLDGEAR, s. r. o.
b) Doporučuje ZMK uložit majetkoprávnímu odboru zajištění uzavření kupní smlouvy v souladu
s výše uvedeným bodem usnesení.
c) Doporučuje ZMK uložit majetkoprávnímu odboru zajištění uzavření smlouvy o advokátní
úschově v souladu s výše uvedeným bodem usnesení.
d) Ukládá majetkoprávnímu odboru zajištění přecenění výše uvedených nemovitostí na reálnou
hodnotu.
25. a) Souhlasí s umístěním stavby „Konice, kabel NN, STATEKON“.
b) Ukládá odboru majetkoprávnímu vypracovat
vyjádření k uvedenému záměru.
c) Neschvaluje Smlouvu č.: 1030060258/003
o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
mezi městem Konice a E.ON Distribuce, a. s.
26. Schvaluje Základní škole a gymnáziu města
Konice, příspěvkové organizaci, na základě podané žádosti provedení oprav svěřeného majetku.
27. Schvaluje na základě rozhodnutí hejtmana
Olomouckého kraje Základní škole a gymnáziu
města Konice, příspěvkové organizaci, že bude
v rámci své hlavní činnosti zajišťovat stravování
dětí a žáků rodičů nebo jiných zákonných zástupců, kteří pracují v bezpečnostních sborech,
u obecní policie, u poskytovatelů zdravotních služeb, v orgánech ochrany veřejného zdraví nebo
jako zaměstnanci v sociálních službách a jiných
profesích, v souvislosti s mimořádnou situací
a nouzovým stavem.

Rada města Konice
14. prosince 2020
Usnesení č. 40/2020
Rada města Konice dne 14. 12. 2020:
1. Doporučuje zastupitelstvu města schválit předložený návrh OZV č. 7/2020, kterým se mění a doplňuje OZV města Konice č. 5/2019, o místním
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů.
2. V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územích rozpočtů §30 bod
2a, dává souhlas Městskému kulturnímu středisku, příspěvkové organizaci, aby část svého rezervního fondu ve výši 29 990 Kč použila k posílení fondu investic.
3. Schvaluje použití finančních darů Městskému
kulturnímu středisku Konice, příspěvkové orga-
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nizaci, na zajištění koncertů Kruhu přátel hudby
v celkové výši 11 000 Kč.
4. Souhlasí se zapojením škol zřizovaných městem Konice do projektu MAS Region HANÁ, z. s.
MAP III ORP Konicko:
1) Mateřská škola Konice, příspěvková organizace, Smetanova 202, 798 52 Konice.
2) Základní škola a gymnázium města Konice,
příspěvková organizace, Tyršova 609, 798 52 Konice.
5. Souhlasí se zapojením Základní školy a gymnázia města Konice, příspěvková organizace, do
projektu Obědy do škol v Olomouckém kraji II.
6. Jmenuje člena školské rady Základní školy
a gymnázia města Konice, příspěvková organizace, Bc. Jaroslava Procházku.
7. a) Schvaluje uzavření dodatků smluv o poskytování prací a služeb uzavřených mezi městem
Konice a Technickými službami Konice, příspěvkovou organizací, kterými budou navýšeny stávající ceny o aktuální výši DPH s účinností od
1. 1. 2021 dle důvodové zprávy a příloh této zprávy.
b) Pověřuje starostu města k podpisu dodatků
smluv.
c) Ukládá odboru majetkoprávnímu zajistit uzavření dodatků smluv v souladu s výše uvedenými
body a), b).
8. Schvaluje rozpočtové opatření č. 57/2020, které bude v souladu s § 16 odst. 5 zákona č. 250/
2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů zveřejněno na úřední desce.
9. a) Doporučuje zastupitelstvu města schválit
Mgr. J. H. a p. T. D. prodej pozemku p. č. 4787/17
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v k. ú. Konice za 1 210 Kč/m včetně DPH s tím,
že prodávající hradí náklady vzniklé s přípravou
a sepisem kupních smluv, další možné náklady
a správní poplatek katastrálnímu úřadu hradí
kupující.
b) Ukládá majetkoprávnímu odboru zpracovat
materiál na jednání Zastupitelstva města Konice
v souladu s výše uvedeným bodem usnesení.
10. a) Doporučuje zastupitelstvu města revokovat usnesení č. 14/2020-3h, týkající se prodeje
pozemku p. č. 4787/30 v k. ú. Konice.
b) Doporučuje zastupitelstvu města schválit manželům Š. prodej pozemku p. č. 4787/28 v k. ú. Konice za 1 210 Kč/m2 vč. DPH s tím, že prodávající
hradí náklady vzniklé s přípravou a sepisem kupních smluv, další možné náklady a správní poplatek katastrálnímu úřadu hradí kupující.
c) Ukládá majetkoprávnímu odboru zpracovat
materiál na jednání Zastupitelstva města Konice
v souladu s výše uvedeným bodem usnesení.
11. a) Schvaluje Dohodu o ukončení nájemní
smlouvy s MUDr. A. E. ke dni 28. 2. 2021.
b) Ukládá majetkoprávnímu odboru zajistit uzavření dohody v souladu s výše uvedeným bodem
usnesení.
c) Pověřuje starostu města Konice k podpisu Dohody o ukončení nájmu.
12. Schvaluje rozpočtové opatření č. 58/2020,
které bude v souladu s § 16 odst. 5 zákona č. 250/
2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů zveřejněno na úřední desce.
13. Schvaluje rozpočtové opatření č. 58/2020,
které bude v souladu s § 16 odst. 5 zákona č. 250/
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2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů zveřejněno na úřední desce.
14. Neschvaluje poskytnutí dotace ve výši
12 000 Kč Společnosti pro ranou péči na rok 2021
z rozpočtu města. Podaná žádost byla doručena
po datu stanovém „Pravidly pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu města Konice“. Odůvodnění žádosti je nedostatečné a obsahuje nejasnosti, tak jak vyžadují
„Pravidla pro poskytování dotací a návratných
finančních výpomocí z rozpočtu města Konice“
schválená ZM usnesením č. 3/2015/4 dne 16. 3.
2015.
15. a) Schvaluje Smlouvu o výpůjčce nebytových
prostor č. 40-2020 uzavřenou mezi městem Konice a Charitou Prostějov, IČ: 44159854. Jedná
se o výpůjčku místnosti 1.04 v komunitním centru v Konici, od 1. 1. 2021 na dobu neurčitou za
účelem poskytování sociální služby – sociální rehabilitace pro cílovou skupinu osob s chronickým duševním onemocněním.
b) Pověřuje starostu města k podpisu smlouvy.
c) Ukládá odboru majetkoprávnímu zajistit uzavření smlouvy v souladu s výše uvedeným bodem
a).
16. Pověřuje vedoucí odboru sociálních věcí Městského úřadu Konice k uzavírání smluv o krátkodobé výpůjčce nebytových prostor komunitního
centra Konice, dle důvodové zprávy.
17. Schvaluje rozpočtové opatření č. 60/2020,
které bude v souladu s § 16 odst. 5 zákona č. 250/
2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů zveřejněno na úřední desce.
18. a) Schvaluje přijetí neinvestiční dotace ve
výši 35 000 Kč s účelem použití dle č. II odst. 1,
zavazuje se ji použít výlučně v souladu s účelem
poskytnutí dotace dle čl. I odst. 2 a 4 a v souladu
s podmínkami stanovenými v této smlouvě.
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.“ Jedná se o smlouvu v souladu s Programem na podporu pořízení drobného majetku v oblasti kultury v Olomouckém kraji v roce
2020.
19. Schvaluje Žádost Muzea řemesel Konicka, z. s.
o prodloužení termínu využití poskytnuté dotace z rozpočtu města do 30. 6. 2021, s termínem
závěrečného vyúčtování poskytnuté dotace do
11. 7. 2021.

Zastupitelstvo města Konice
14. prosince 2020
Zápis č. 16/2020
z 16. veřejného zasedání Zastupitelstva města Konice konaného dne 14. prosince 2020
v komunitním centru v Konici.
Přítomni: Ing. Leo Doseděl, Bc. Jaroslav Procházka, Ing. Arnold Rozehnal, Ing. Michal Obrusník,
Pavel Šín, František Novák, Jakub Vlček, Mgr. Antonín Vymětal, Pavel Studený, Mgr. Petr Vařeka,
Antonín Vymětal
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Omluveni: Ing. Petr Ullman, Tomáš Vrba, Mgr. Ludmila Kopečná Nedomanská, Vlastimil Šmída
Tajemník: Ing. Bc. Dušan Opletal
Program:
1. Zahájení.
2. Kontrola usnesení ZM a RM za období od
9. 11. do 14. 12. 2020.
3. Prodloužení platnosti plánu rozvoje města
do konce roku 2021.
4. Příspěvky na provoz a investice příspěvkové organizace města.
5. Dotace neziskovým organizacím, spolkům.
6. Rozpočet města 2021.
7. FVE – vedení přípojky VN – dodatek č. 2.
8. OZV č. 6/2020 – místní poplatek za užívání
veřejného prostranství.
9. OZV č. 7/2020 – místní poplatek za komunální odpad.
10. Prodej areálu STS.
11. Změna zřizovací listiny – Technické služby
Konice, p. o.
12. Prodej pozemků pro výstavbu RD.
13. Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu OL
kraje pro MěKS 2020.
14. Rozpočtové opatření č. 61.
15. Snížení příspěvku na provoz 2020 TS.
16. Přenesení pravomoci na RM.
17. Rozpočtové opaření č. 62.
18. Připomínky, dotazy a podněty členů ZMK
a dalších osob.
19. Usnesení a závěr.
Usnesení 16/2020
Zastupitelstvo města Konice dne 14. 12. 2020:
1. Zahájení Zastupitelstva města Konice.
Zastupitelstvo města Konice schvaluje: Doplněný program zasedání zastupitelstva.
2. Kontrola usnesení ZM a RM za období od
9. 11. do 14. 12. 2020.
ZMK schvaluje kontrolu usnesení ZM a RM za období od 9. 11. do 14. 12. 2020.
3. Prodloužení platnosti plánu rozvoje města
do konce roku 2021.
Zastupitelstvo města Konice:
a) Schvaluje prodloužení platnosti Strategického plánu rozvoje Konice do doby schválení aktualizace Strategického plánu rozvoje Konice, nejpozději však do konce roku 2021.
4. Příspěvky na provoz a investice na rok 2021
příspěvkovým organizacím.
Zastupitelstvo města Konice schvaluje příspěvkovým organizacím zřízeným městem Konice příspěvky dle předloženého návrhu v celkové výši
15 857 000 Kč, z toho:
a) Mateřská škola Konice, příspěvková organizace, na provoz 910 000 Kč, na investice 590 000 Kč.
b) Základní škola a gymnázium města Konice,
příspěvková organizace, na provoz 4 695 000 Kč,
na investice 300 000 Kč.
c) Městské kulturní středisko Konice, příspěvková organizace, na provoz 2 200 000 Kč.
d) Technické služby Konice, příspěvková organizace, na provoz 7 162 000 Kč.
5. Žádosti o poskytnutí dotací z rozpočtu města na rok 2021 pro neziskové organizace, které nejsou zřízeny městem.
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Zastupitelstvo města Konice:
a) Schvaluje poskytnutí dotace na rok 2021 z rozpočtu města Charitě Konice – pečovatelská služba ve výši 150 000 Kč na celoroční činnost.
b) Schvaluje poskytnutí dotace na rok 2021 z rozpočtu města Charitě Konice – domácí zdravotní
a hospicová péče ve výši 90 000 Kč na celoroční
činnost.
c) Schvaluje poskytnutí dotace na rok 2021 z rozpočtu města Tělocvičné jednotě Sokol Konice ve
výši 90 000 Kč na celoroční činnost.
d) Neschvaluje poskytnutí dotace na rok 2021
z rozpočtu města Tělocvičné jednotě Sokol Konice ve výši 220 000 Kč jako pomoc při financování výdajů dvou projektů podaných na Olomoucký kraj, dle odůvodnění uvedeného v důvodové
zprávě k tomuto usnesení.
e) Neschvaluje poskytnutí dotace na rok 2021
z rozpočtu města Tělocvičné jednotě Sokol Konice ve výši 312 500 Kč jako pomoc při financování
výdajů projektu „Pořízení vybavení pro činnost
TJ Sokol Konice“, dle odůvodnění uvedeného
v důvodové zprávě k tomuto usnesení.
f ) Neschvaluje poskytnutí dotace na rok 2021
z rozpočtu města Sokolu Konice, s. r. o. ve výši
80 000 Kč na celoroční činnost. Město Konice
podporuje ze svého rozpočtu rozvoj spolkové
a zájmové činnosti neziskového charakteru, dle
odůvodnění uvedeného v důvodové zprávě k tomuto usnesení.
6. Rozpočet města na rok 2021.
a) Zastupitelstvo města Konice schvaluje rozpočet města Konice na rok 2021.
b) Ukládá finančnímu odboru vypracovat rozpis
schváleného rozpočtu.
7. FVE – vedení přípojky VN – dodatek č. 2
Zastupitelstvo města Konice:
a) Schvaluje Dodatek č. 2 ke Smlouvě o smlouvě
budoucí o zřízení věcného břemene se společností FVE 52, s. r. o., IČ: 05258464.
b) Schvaluje Dodatek č. 2 ke smlouvě o právu
provést stavbu mezi městem Konice a společností FVE 52, s. r. o.
c) Ukládá věcně příslušnému odboru zajistit
uzavření dodatku v souladu s výše uvedenými
body.
8. Obecně závazná vyhláška města Konice
č. 6/2020, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.
Zastupitelstvo města Konice vydává v souladu
s § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení) obecně závaznou vyhlášku č. 6/2020, o místním poplatku za užívání
veřejného prostranství.
9. Návrh OZV č. 7/2020, kterou se mění a doplňuje OZV města Konice č. 5/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Zastupitelstvo města Konice vydává v souladu
s § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení) obecně závaznou vyhlášku č. 6/2020, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška města Konice č. 5/2019,
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
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10. Prodej areálu STS.
Zastupitelstvo města Konice:
a) Schvaluje prodej pozemků p. č. 119 vč. budovy č. p. 161, p. č. 120, p. č. 121/1 vč. stavby pro
výrobu a skladování, p. č. 121/2, p. č. 121/3, p. č.
121/4, p. č. 121/5, p. č. 122, p. č. 123 a p. č. 124,
včetně příslušenství těchto pozemků a budov,
společnosti OLDGEAR, s. r. o. dle důvodové zprávy a příloh této zprávy.
b) Ukládá MPO zajištění uzavření kupní smlouvy v souladu s výše uvedeným bodem usnesení.
c) Ukládá MPO zajištění uzavření smlouvy o advokátní úschově v souladu s výše uvedeným bodem usnesení.
d) Pověřuje starostu města Konice k podpisu výše uvedených smluv.
e) Pověřuje starostu města Konice k podpisu dokumentů potřebných pro vydání územního rozhodnutí pro následnou výstavbu Projektu definovaného kupní smlouvou a jejími přílohami.
11. Změna zřizovací listiny příspěvkové organizace Technické služby Konice.
Zastupitelstvo města Konice:
a) Schvaluje Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině
příspěvkové organizace Technické služby Konice ze dne 18. 11. 2019.
b) Ukládá právníkovi města zajistit zaslání Dodatku č. 1 Krajskému soudu v Brně k následnému zveřejnění v obchodním rejstříku.
12. Prodej rodinných domů v Konici
a) Prodej pozemku p. č. 4787/28 v k. ú. Konice pro výstavbu RD – Ševčíkovi.
Zastupitelstvo města Konice:
1) Revokuje usnesení č. 14/2020-3h týkající se
prodeje pozemku p. č. 4787/30 v k. ú. Konice.
2) Schvaluje manželům Ševčíkovým prodej pozemku p. č. 4787/28 v k. ú. Konice za 1 210 Kč/m2
vč. DPH s tím, že prodávající hradí náklady vzniklé s přípravou a sepisem kupních smluv, další
možné náklady a správní poplatek katastrálnímu úřadu hradí kupující.
3) Ukládá MPO zajistit uzavření smlouvy v souladu s výše uvedeným bodem usnesení.
4) Pověřuje starostu města Konice k podpisu
kupní smlouvy.
b) Prodej pozemku p. č. 4787/17 v k. ú. Konice pro výstavbu RD – Halamová a Dohnálek.
Zastupitelstvo města Konice:
1) Schvaluje Mgr. Jarmile Halamové a p. Tomáši
Dohnálkovi prodej pozemku p. č. 4787/17 v k. ú.
Konice za 1 210 Kč/m2 vč. DPH s tím, že prodávající hradí náklady vzniklé s přípravou a sepisem
kupních smluv, další možné náklady a správní poplatek katastrálnímu úřadu hradí kupující.
2) Ukládá MPO zajistit uzavření smlouvy v souladu s výše uvedeným bodem usnesení.
3) Pověřuje starostu města Konice k podpisu
kupní smlouvy.
c) Prodej pozemku p. č. 4792/5 v k. ú. Konice
pro výstavbu RD – Podhorný a Lovasová.
Zastupitelstvo města Konice:
1) Schvaluje Mgr. Karlu Podhornému a Ing. Renátě Lovasové prodej pozemku p. č. 4792/5 v k. ú.
2
Konice za 1 210 Kč/m vč. DPH s tím, že prodávající hradí náklady vzniklé s přípravou a sepisem
kupních smluv, další možné náklady a správní poplatek katastrálnímu úřadu hradí kupující.
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...nejen pro děti

Nově otevřené pracoviště klinické logopedie v Konici. Ambulanci provozuje
Mgr. Markéta Dufková, klinický logoped. V naší ambulanci poskytujeme komplexní
logopedickou péči pro děti a dospělé. Provádíme logopedickou
terapii všech druhů narušené komunikační schopnosti:

• Opožděný vývoj řeči • Dysfázie • Koktavost • Breptavost
• Afázie • Mutismus • Rinolalie • Vady a poruchy sluchu
• Obtíže s komunikací u osob s mentálním postižením
• Dysartrie • Kombinované vady • Poruchy polykání
• Hlasové poruchy • Poruchy komunikace u PAS

Klientům nabízíme empatický přístup,
vlídné prostředí a pravidelnou frekvenci
návštěv. Při terapii využíváme moderní
terapeutické postupy a pomůcky.
Před první terapií je třeba se objednat.
Pro školská zařízení nabízíme depistáž
- orientační vyšetření úrovně vývoje řeči
u dětí. Toto vyšetření je bezplatné.

Mgr. Markéta Dufková
klinický logoped s dlouholetou praxí. Nadále se průběžně vzdělává
a v terapii využívá poznatky z kurzů např. Terapie orální pozice
(pro oblast rozvoje motoriky mluvidel), ABA terapie pro PAS.

Ambulance klinické logopedie
Budova polikliniky | Tyršova 392, 798 52 Konice
Mobil: 605 549 656 | info@logopedie-dufkova.cz | www.logopedie-dufkova.cz
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2) Ukládá MPO zajistit uzavření smlouvy v souladu s výše uvedeným bodem usnesení.
3) Pověřuje starostu města Konice k podpisu
kupní smlouvy.
13. Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu
Olomouckého kraje pro MěKS 2020.
Zastupitelstvo města Konice:
a) Schvaluje přijetí investiční dotace ve výši
40 000 Kč s účelem použití dle č. II odst. 1, zavazuje se ji použít výlučně v souladu s účelem poskytnutí dotace dle čl. I odst. 2 a 4 a v souladu
s podmínkami stanovenými v této smlouvě.
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.“
Jedná se o smlouvu v souladu s Programem na
podporu investičních projektů v oblasti kultury
v Olomouckém kraji v roce 2020 pro dotační titul
č. 2 – Podpora obnovy kulturního zázemí v investiční oblasti.
14. Rozpočtové opatření č. 61/2020.
Zastupitelstvo města Konice schvaluje rozpočtové opatření č. 61/2020, které bude v souladu
s § 16 odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zveřejněno na úřední desce.
15. Snížení příspěvku na provoz na rok 2020
Technické služby Konice, příspěvková organizace.
Zastupitelstvo města Konice schvaluje snížení
příspěvku na provoz na rok 2020 Technickým
službám města Konice ve výši 465 000 Kč dle
důvodové zprávy.
16. Přenesení pravomoci na radu města k provádění rozpočtových opatření koncem roku.
Zastupitelstvo města Konice:
a) Schvaluje přenesení pravomoci dle §84 zákona č. 128/2000 Sb., O obcích ve znění pozdějších
předpisů, na radu města k provádění rozpočtových opatření koncem roku 2020.
b) Si vyhrazuje právo na informaci o provedených
rozpočtových opatřeních provedených v kompetenci rady koncem roku 2020 na nejbližším zasedání zastupitelstva města.
17. Rozpočtové opatření č. 62/2020.
Zastupitelstvo města Konice schvaluje rozpočtové opatření č. 62/2020, které bude v souladu
s § 16 odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zveřejněno na úřední desce.

Platby místních
poplatků pro rok 2021
Místní poplatky je možné hradit složením hotovosti na pokladně MěÚ, platební kartou, poštovní poukázkou, převodem na účet města č. 1826701/0100
Komerční banka.
1. Místní poplatek ze psů podle Obecně závazné vyhlášky č. 3/2020 splatný do 30. června
příslušného roku. Za prvního psa (od stáří 3 měsíců) 200 Kč za rok, za každého dalšího psa (od
stáří 3 měsíců) 300 Kč za rok.
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2. Místní poplatek za komunální odpad podle
Obecně závazné vyhlášky č. 7/2020 splatný
jednorázově do 30. června příslušného roku.
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů platí:
a) fyzická osoba přihlášená v obci 740 Kč,
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu
určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není přihlášená žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za
jednu fyzickou osobu tj. 740 Kč; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou
povinny platit poplatek společně a nerozdílně.
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.
3. Místní poplatek za užívání veřejného prostranství podle Obecně závazné vyhlášky č.
6/2020.
Obecně závazné vyhlášky města Konice jsou uvedeny v úplném znění na internetových stránkách
www.konice.cz.
Kontakt Městského úřadu Konice:
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

Zajišťování lékařské
péče v Konici
Vážení spoluobčané,
mnozí z nás sledují s obavami situaci ohledně
vývoje v oblasti zajištění zubní lékařské péče
v našem městě. Dovolte, abych se k této problematice vyjádřil.
Je skutečností, že zajištění základní lékařské péče je úlohou i povinností zdravotní politiky státu. Města a obce mohou vyjít vstříc pouze nabídkou vhodných prostor. Neprodleně poté, co paní
doktorka oznámila, že ukončuje praxi, podalo
město Konice žádost o vypsání výběrového řízení na zubního lékaře ke Krajskému úřadu Olomouckého kraje, a to v souladu s legislativně nastavenými postupy.
Toto výběrové řízení již proběhlo, bohužel se
žádný zubní lékař nepřihlásil. V tomto směru
není Konicko žádnou výjimkou. Zubní lékaři nechybí jen u nás, ale kromě velkých měst téměř
všude.
Město Konice je připraveno nabídnout prostory
pro ordinaci a poskytnout i finanční podporu na
její vybavení. Navíc připravujeme projekt na rekonstrukci půdních prostor zdravotního střediska s bezbariérovým přístupem. Žádost o výběrové řízení budeme opakovat, a to přesto, že jsme
již s nabídkou otevřít si u nás ordinaci mnohé
zubní lékaře oslovili. Nezbývá tedy, než věřit, že
se nakonec objeví zubní lékař, který bude mít zájem v Konici pracovat.
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Závěrem mi dovolte, abych jménem města, ale
i jménem občanů, poděkoval paní MUDr. Svatavě Dvořákové za dlouholetou péči o naše zdraví
a zároveň ji popřál pevné zdraví a pohodu do
dalších let.
Současně za dlouholetou práci a péči děkuji paní
MUDr. Anně Eyerové, které rovněž do dalších let
přeji pevné zdraví a pohodu. Její praxi přebírá
ordinace MUDr. Petra Šmejkala.
Starosta

Městská knihovna Konice
Zima je období „knihomolů a knihomolek“
a i u nás v knihovně se mohou těšit na spoustu nových knih. Pár z nich jsme pro vás vybrali, abyste
se mohli doma „zachumlaní“ do deky se svým
oblíbeným horkým nápojem pustit do čtení. Nenechte si ujít detektivní novinku od Larse Keplera
Zrcadlový muž. Tohle krimi nezklame a je prostě návykové, podobně jako třetí díl Daniela Cole
Konec hry, navazující na thrillery Hadrový panák a Loutkář. Doplnili jsme sérii Vlastimila Vondrušky Hříšní lidé Království českého o historické krimi Pečeť smrti a Vražda v ambitu. Kdo
má rád napětí, toho také potěší duchařské příběhy Cáry rubáše. Další zajímavé čtení najdete
v knize Petry Dvořákové Vrány. Komorní příběh,
který končí tam, kde začíná tma, jistě patří k tomu nejlepšímu od spisovatelky románů Dědina
a Chirurg. Nezapomněli jsme ani na romantiku
pro ženy. Jistě je potěší příběhy ze života od Barbory Vajsejtlové Bokovka, Karin Krausové Babinec nebo Jany Benkové Bláznivé pokušení. Splnili jsme přání i našich dívčích teenagerů a koupili pro ně sérii knih Anny Todd After. Patří mezi
světově nejúspěšnější dívčí romány za posledních
5 let. Kluci se jistě začtou do druhé části fantasy
Strážce ztracených měst a všechny potěšíme
dojemným příběhem W. Bruce Camerona Psí poslání, příběh Ellie. Napínavá dobrodružství statečné fenky, tentokrát zpracovaná pro malé čtenáře. V naší knihovně najdete nejen spoustu novinek, půjčujeme všechny druhy knih, soubor
z výměnného fondu, časopisy. Poskytujeme veřejný přístup k internetu, balení knih, organizujeme akce pro děti základních a mateřských škol,
knihovnické lekce či výstavy s knihovnickou tématikou. V půjčovní dny si děti mohou zahrát deskové hry nebo si zasoutěžit s našimi kvízy. Těšíme se, že i v roce 2021 bude knihovna příjemným
prostorem pro setkávání všech generací a místem kulturního vzdělávání.
Vlasta Snášelová
INZERCE

!!TVRDÉ DŘEVO!!
Prodám palivové dřevo štípané
měkké / tvrdé rovnané 50 cm / 100 cm,
sypané 25 – 50 cm,
smrkovou kulatinu 2 m.

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

ZPRAVODAJ KONICE
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pokračování ze str. 1
Netuším, zda budeme moci skutečně vyjít s koledníky ven k vašim dveřím, navštívit vás, popřát, zda budeme moci psát křídou požehnání
K+M+B+2021. Nevím, jestli budeme mít dostatek zdravých koledníčků, jestli budeme moci zpívat koledy, jestli budeme mít příležitost požádat
o dar a tím o finanční podporu Charity, charitních služeb a pomoci nejpotřebnějším.
Před Vánocemi to ještě nevím. V době, kdy čtete,
je již snad jasněji. Prosím proto, pokud se o Charitu Konice a aktuální dění okolo ní či tříkrálovou
sbírku zajímáte, navštivte náš web www.konice.charita.cz nebo Facebook Mateřského centra
Srdíčko, kde se budeme snažit umísťovat čerstvé
informace. Tak jako každý rok, prosím o vstřícné
přijetí našich koledníčků, prosím letos i o váš zájem a vstřícnost k našim aktuálním prosbám či
žádostem.
Buďte zdraví, plní dobré nálady a trpělivosti ve
všem, co nám nový rok přinese. Od seniorů, kteří
již prožili v životě dobré i zlé, slýchávám z nadhledu jejich zkušeností: „Nebojte se, nějak bude.“
Pevně věřím a všem vám přeji, aby bylo dobře, lépe a zdravě. Přeji vám hojnost Božího požehnání.
Marek Navrátil, ředitel Charity Konice

Vzpomínka na
P. Františka Škodu
ze Želechovic
k 60. výročí ustanovení
farářem v Konici
Díl 2.
Škoda musel i o prázdninách, které v Želechovicích trávil, nosit kleriku a tonzuru, jako odznak
duchovního stavu. Největší část volnočasových
aktivit patřila divadlu a hudbě. Studenti sami
v semináři hráli divadelní hry a režírovali si je,
snad proto se ve Škodově pozůstalosti nalezly
i publikace obsahující scénáře různorodých divadelních her.
Z doby jeho gymnaziálního studia na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži se ve sbírkách Vesnického muzea Želechovice dochoval pololetní
výkaz o prospěchu žáka (tedy vysvědčení), konferenční výkaz (zpráva o čtvrtletním hodnocení)
a poměrně vzácně jeho osobní kalendář s několika školními sešity. Jedná se o kalendář katolického duchovenstva vydaný spolkem akademických katolíků Moravan v r. 1934 s úvodním citátem, který byl příkladný pro všechny studenty
gymnázia: „Velikost muže se měří velikostí jeho
ideálů a velkostí jeho vůle, nikoliv však velikostí
jeho úspěchů“. Škodovy zápisky v tomto kalendáři v době jeho 17 let jsou velmi skromné a strohé,
ba dokonce takové, že z nich nelze usoudit na téměř nic z jeho života, neboť obsahují jen rozvrh
hodin na příslušný školní rok a poznámky k vyučovaným předmětům. Zajímavostí je pečlivě vedený seznam přečtených knih, který si Škoda na

konci kalendáře poznamenal, z něhož jednoznačně vyplývá, že se věnoval četbě téměř jen od českých autorů – Zeyera, Čecha, Máchy, Vrchlického,
Jiráska či Arbese. Mezi jeho čtenářské portfolio
patřila i díla Letnice, Děravý plášť a Hranice od
českého spisovatele katolické orientace Jana Čepa – tato díla se tehdy řadila mezi knižní novinky. Seznam četby doprovází ještě seznam příjmů
a výdajů, seznam profesorů a poznámky k probírané látce. Jedním ze Škodových učitelů na gymnáziu byl Josef Vrana, učitel zeměpisu a tělocviku, který po únorovém puči podporoval sdružení Pacem in terris – sdružení katolických duchovních kolaborujících s komunistickým režimem.
Dochované chlapcovy školní sešity ze zeměpisu,
matematiky (z r. 1932), češtiny a filozofie (ze šk.
r. 1936/7 a 1938/9) vypovídají mnohé o pečlivosti a svědomitosti žáka. Jeho kresby zeměpisných map a plánů nebo pohled na jeho rýsování
poukazuje na studentovu důkladnost. V poznámkovém sešitě do češtiny a filozofie se nadto ještě
objevují milé studentovy malůvky, které nemají
s probíranou látkou očividně souvislosti, byly výplodem žákovy fantazie při krácení dlouhé chvíle nekonečného učitelova výkladu.
Německy psaná literatura ze Škodovy pozůstalosti a záznam v jeho osobní kartě olomouckého
arcibiskupství dosvědčuje, že projevoval zájem
nejen o povinnou latinu a řečtinu, ale i o německý jazyk. Zkoušku dospělosti s vyznamenáním
vykonal dne 4. června 1937. Poté se zapisuje na
Cyrilometodějskou bohosloveckou fakultu v Olomouci, kterou však němečtí okupanti závěrem
roku 1939 uzavřeli a většinu bohoslovců poslali
na nucené práce do Německa. Škoda totálnímu
nasazení v Německu unikl a po 4 semestrech studia na fakultě přešel na dominikánské a kapucínské učiliště, které s přípravou budoucích kněží
v této době vypomohlo. Toto církevní bohoslovecké učiliště navštěvoval 6 semestrů a 4. července 1942 vykonal absolutorium.
Několik dní před dovršením dvacátého pátého
roku svého života přijal František Škoda kněžské
svěcení v době episkopátu arcibiskupa Leopolda Prečana. Svěcení přijal mezi mší svatou od
světícího biskupa Jeho Excelence Mons. ThDr. Josefa Schinzela. Primice P. Františka Škody byla
sloužena 5. července 1942 v jeho rodišti v kapli
sv. Cyrila a Metoděje. Uskutečnila se ve svátek
svatých slovanských apoštolů, jimž byla želechovická kaple 5. 7. 1885 arcibiskupem Theodorem
Kohnem zasvěcena. Malá hanácká obec se tak dočkala veliké slávy. Od těch dob připomínal slavnou primici v kapli sv. Cyrila a Metoděje velký
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bílý nápis na triumfálním oblouku oddělujícím
presbytář od chrámové lodi: „Kéž Tvůj oltář nikdy neuhasne!“
Avšak, aby mohl být ustanoven farářem, musel
ještě složit tři tzv. trienální zkoušky, což učinil
vždy s ročním odstupem (25. 8. 1943, 22. 8. 1944,
27. 8. 1945). Nežli započal sloužit farníkům na
pozici faráře, působil od 15. 8. 1942 do 31. 10.
1942 jako kooperátor ve farním kostele sv. Mikuláše ve Fryštáku u Holešova a od 1. 11. 1942
do 31. 8. 1945 ve stejné funkci ve farním kostele
sv. Petra a Pavla v Penčicích u Přerova.
Ke správě Římskokatolického farního úřadu
Brodek u Konice s kostelem sv. Petra a Pavla
v děkanátu Konice byl P. F. Škoda povolán
v roce, v němž Československo prošlo komunistickým státním převratem, 1. 9. 1948. Tím
započalo nejen potlačování práv a svobod občanů, ale i odpůrců materialistického světového
názoru, což muselo nutně vést k neodvratnému
střetu komunistického režimu s církví. Biskupové hájící zájmy církve nemohli přistoupit na podmínky komunistů, kteří ji chtěli zneužít ke své
podpoře, vytvořit z ní národní církev podřízenou státní moci a odříznout ji od Říma a papeže,
proto přijali opatření, kterými nabádali kněze,
aby se věnovali pouze duchovním potřebám lidu;
odmítli veřejnou podporu KSČ či vyhlásili politickou neutralitu církve – tak začal boj o vykořenění náboženství ze společnosti. Zhruba šest
týdnů po převzetí správy farnosti nastal zlom
v postavení církve v Československu, neboť byly
vydány nové církevní zákony, které mimo jiné řešily i udělování státních souhlasů k duchovní činnosti kněží, čímž se církev stala zcela závislá na
státě. Kněžím bez státního souhlasu byl zastaven plat a zakázána činnost.
Škodovo kázání, činnost a smýšlení začal sledovat tzv. církevní tajemník, Oldřich Kubíček, jenž
o svých zjištěních podával zprávy nadřízeným
krajským výborům. Církevní tajemník navštěvoval jeho mše, vedl s ním pohovory, sledoval názory farníků v Brodku u Konice a pečoval o farářův kádrový posudek. Pozornosti se nevyhnulo ani jeho kázání na poutích, zpovědní činnost či
pohřby. Z pozice správce farnosti musel církevnímu tajemníkovi umožnit dohled nad hospodařením farnosti, čekat na povolování sbírek a i bezvýznamné maličkosti hlásit tomuto svému nadřízenému. Musel respektovat snahu státu propagovat Katolické noviny vydávané pod vlivem
režimu, trpět jejich distribuci v kostele sv. Petra
a Pavla v Brodku a podávat hlášení o počtu jejich
odběratelů.
Pokračování příště...
INZERCE

Hledám ke koupi
CHALUPU, nebo domek
s pozemkem.

Tel.: 732 741 922
Sháním ke koupi
rodinný dům.
Větší zahradu uvítám.

Tel./SMS: 605 913 562
Obálky, v nichž obdržel Škoda gratulace k primici.

Přijme muže i ženy na pracovní pozice:

Dělník sklářské výroby – nepřetržitý provoz
Požadujeme dobrý zrak a spolehlivost.
Pracovní náplň:
• třídění a balení obalového skla

Elektrikář do směnové údržby – nepřetržitý provoz
Jakou požadujeme kvalifikaci:
Vyučen v oboru elektro
Vyhl. 50/1978 Sb., min. § 6
Praxe v oboru elektro min. 3 roky na vysokém a nízkém napětí do 22 kV
Pracovní náplň:
• provádění oprav elektrických zařízení
• provádění nových elektro instalací
• seřizování a údržba výrobních linek
• provádění revizí ručního nářadí a přístrojů

Mechanik-elektronik – dvousměnný provoz
Jakou požadujeme kvalifikaci:
Vyučen v oboru elektro – elektronických zařízení
Vyhl. 50/1978 Sb., min. § 6
Praxe v oboru elektro min. 3 roky
Pracovní náplň:
• provádění oprav elektrických a elektronických zařízení
• seřizování a údržba výrobních linek
• údržba a drobné opravy elektronických zařízení
• údržba technologických počítačů
• údržba technologických IT sítí

Co Vám nabízíme?
•
•
•
•
•
•
•
•

Práci v zavedené společnosti a perspektivním oboru
Měsíční a pololetní odměny v závislosti na výsledcích firmy
Dlouholetou spolupráci na pracovní poměr
Pět týdnů dovolené
Příspěvek na stravování
Příspěvek na penzijní připojištění nebo doplňkové penzijní spoření
Příspěvek na dopravu do zaměstnání
Použití zdravotnického zařízení (vitamínové balíčky)

Na Vaše písemné odpovědi se strukturovaným životopisem se těšíme na e-mailu:

iva.petrova@sklomoravia.com, tel.: 739 661 710, 576 427 706

www.sklomoravia.cz
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