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Ohlédnutí za činností Muzea řemesel Konicka
Rok 2015 byl pro náš spolek velmi aktivní
a náročný. Vyrobili jsme největší sekeru svého
druhu, která byla dne 15. května u konického
zámku, kde je sekera umístěna, za účasti
komisaře z Agentury Dobrý den a početného
publika zapsána do České knihy rekordů
a kuriozit.

Vánoční trhy v Konici se nám podařilo
zpestřitdřevorubeckou show TIMBERSPORT
za účasti vícemistra světa v dřevorubecké
soutěži, pana Martina Komárka. Tato akce
byla organizována členem našeho spolku,
panem Janem Havelkou, který celou akci
s podporou MěKS a firmou STIHL, konkrétně

FOTOAKTUALITY

.
Novoroční výstup na Kosíř - str. 7

Ochotníci z Březska - str. 7

Velice nás potěšilo pozvání Agenturou Dobrý
den na výroční 25. mezinárodní festival
re ko rd ů a ku r i o z i t d o Pe l h ř i m ova .
Zorganizovali jsme početnou výpravu členů
spolku a spolupracujících na výrobě sekery na
cestu do Pelhřimova, kam jsme dorazili již
v pátek odpoledne 11. června, kdy startoval
1. den festivalu. Následující den jsme byli
představeni na pódiu, kde nám byl oficiálně
předán Certifikát o zápisu největší sekery do
Knihy rekordů. Po celou dobu trvání festivalu
největší sekera reprezentovala Město Konici
a byla obdivována stovkami účastníků
festivalu.
V srpnu proběhlo přepočítání aktuálního
počtu seker ve sbírce Muzea řemesel Konicka.
Sčítání se účastnili pan Mgr. Pavel Šlézar
z pracoviště Národního památkového ústavu
v Olomouci a historik Bc. Karel Podhorný
a dopočítali jsme se aktuálního počtu 590 ks
seker různých druhů. Zápis a video ze sčítání
slouží jako podklad pro zápis do Guinessovy
knihy rekordů.
Na podzim jsme se zúčastnili s naší největší
sekerou ankety 7 divů Olomouckého kraje.
Výsledky hlasování byly 22. ledna 2016
vyhlášeny na veletrhu cestovního ruchu
Tourism Expo v Olomouci. V době uzávěrky
příspěvků do Zpravodaje výsledky ještě
nebyly známy. Děkujeme všem, kteří v anketě
dali sekeře hlas.

s panem Dlouhým, zajistil a také finančně
podpořil.
Někteří si mohli všimnout, že se nám sekera
na několik dní někam ztratila. Nebojte se, již je
zpět na svém místě před zámkem. Sekera se
opět vydala do světa, tentokrát zavítala na
středoevropský veletrh Regiontour 2016 na
výstaviště do Brna, kde jsme v expozici
pelhřimovského Muzea rekordů a kuriozit
propagovali Olomoucký kraj a město Konici
jako turistickou destinaci, kam se díky Muzeu
řemesel Konicka již právem řadí. Účast na
veletrhu byla náročná hlavně kvůli přepravě,
ale díky panu Bohumíru Mrňkovi a za pomoci
firmy STAMO se nám podařilo sekeru úspěšně
naložit a dopravit tam i zpět.
V tomto roce máme v plánu podat žádost
o dotaci na podporu kulturní akce 1. ročníku
Konického dne řemesel. Držte nám pěsti, ať
jsme s žádostí na podporu této akce úspěšní.
Závěrem chceme poděkovat sponzorům, kteří
se s námi na akcích podíleli a všem, kteří naše
snažení o zviditelnění a propagaci města
Konice podporují.
Fotky a videa z akcí můžete zhlédnout na
facebookovém profilu Muzeum rekordů
a kuriozit Pelhřimov a k vidění budou brzy i na
našich webových stránkách
muzeumkonice.cz.
Za Muzeum řemesel Konicka Pavel Šín,
předseda spolku

Vánoční koncert 26.12.2015
Vystoupení Chrámového sboru Konice
a učitelů a žáků Základní umělecké školy
Konice
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ZPRÁVY Z RADNICE
Zastupitelstvo
města Konice
14. prosince 2015
Usnesení (8/2015)
1. Schvaluje kontrolu usnesení ZM a RM za
období od 30. 11. 2015 do 14. 12. 2015.
2. Schvaluje změnu rozhodnutí o poskytnutí
dotace ze Státního fondu životního prostředí
ČR na akci Kompostéry pro občany města
Konice.
3. Schvaluje rozpočtová opatření č. 53/2015,
54/2015 a č.55/2015, která se týkají:
Rozpočtové opatření č. 53/2015
Jedná se o změnu v rozpočtu města. Navýšení
finančních prostředků za prodej bytu v ul.
Husova č. 488/1, Konice, schváleno
Zastupitelstvem města Konice, usnesení
č. 6/2015 ze dne 2.11.2015, bod 5.
Rozpočtové opatření ve výši 502.000,- Kč.
V příjmech bude rozpočtováno:
§ 3612 Bytové hospodářství, položka 3111
příjmy z prodeje pozemků 3.607,20 Kč,
§ 3612 Bytové hospodářství, položka 3112
příjmy z prodeje nemovitostí 497.392,80
Kč,
§ 3612 Bytové hospodářství, položka 2329
ost. nedaňové příjmy 1.000,- Kč.
Ve výdajích bude rozpočtováno:
na položku uhrazené splátky dlouhodobých
půjček 8124 - 250 500,- Kč,
§ 3612 Bytové hospod., pol. 5901
nespecifikované rezervy org. 16000000 251.500,- Kč.
Mimořádná splátka dle úvěrové smlouvy
článek VII, bod p) – minimálně 50% příjmů
pocházející z prodeje majetku nad Kč
100.000. Smlouva o úvěru č. 2327/09/LCD
ze dne 13.1.2010 ve výši 250.500,- Kč
(prodej bytu).
Rozpočtové opatření č. 54/2015
Jedná se o převod ve výdajové části z rezerv
na navýšení investiční akce Zřízení nového
WC v suterénu polikliniky (k rozpočtovému
opatření č. 42 původní částka 77 381,00 Kč).
Rozpočtové opatření ve výši 20.812,- Kč.
Ve výdajích bude rozpočtováno:
§ 3519 Ambulantní péče, pol. 6121 budovy,
haly, stavby, org. 16000000 - 20.812,- Kč,
§ 6409 Ostatní činnosti, pol. 5901
nespecifikované rezervy org. 5000000 20.812,- Kč.
Rozpočtové opatření č. 55/2015
Na základě změny rozhodnutí ze dne
26.11.2015, kdy se investiční dotace,
projekt "Zkvalitnění nakládání s odpady
a odstranění starých ekologických zátěží
(FS)"č.CZ.1.02/4.1.00/15.28125, mění na
část investiční a část neinvestiční.
Rozpočtové opatření ve výši 31.912,- Kč.
V příjmech bude rozpočtováno :
pol. 4216 Ostatní investiční přijaté transfery
ze SR, N,Z,UZ 53 5 15839 org. 9000013
85% FS - 2.158.132,- Kč,

pol. 4213 Investiční přijaté transfery ze
státních fondů N,Z,UZ 53 1 90105 org.
9000013 SFŽP ČR 5% - 126.948,- Kč,
pol. 4216 Ostatní investiční přijaté transfery
ze SR, N,Z,UZ 53 5 15839 org. 9000013
85% FS 305.901,40 Kč,
pol. 4213 Investiční přijaté transfery ze
státních fondů N,Z,UZ 53 1 90877 org.
9000013 SFŽP ČR 5% 17 994,20 Kč,
pol. 4116 Ostatní neinvestiční přijaté
transfery ze SR, N,Z,UZ 53 5 15374 org.
9000013 85% FS 1.822.090,60 Kč,
pol. 4113 Neinvestiční přijaté transfery ze
státních fondů N,Z,UZ 53 1 90001 org.
9000013 SFŽP ČR 5% 107.181,80 Kč.
Ve výdajích bude rozpočtováno:
§3722 Sběr a svoz kom. odpadů, pol. 6122
stroje, přístroje, zařízení N,Z 531 orj 0131
org. 9000013 způsobilé výdaje zdroje
žadatele 10%, rozpočet města -253.899,Kč,
§3722 Sběr a svoz kom. odpadů, pol. 6122
stroje, přístroje, zařízení, N,Z,ÚZ 531 orj
0132 org. 9000013 nezpůsobilé výdaje
zdroje žadatele -120.902,00 Kč,
§3722 Sběr a svoz kom. odpadů, pol. 6122
stroje, přístroje, zařízení, N,Z,ÚZ 53515839
orj 0110 org. 9000013 85% FS 2.158.132,- Kč,
§3722 Sběr a svoz kom. odpadů, pol. 6122
stroje, přístroje, zařízení, N,Z,ÚZ 53190105
orj 0110 org. 9000013 5% SFŽP ČR 126.948,- Kč,
§ 3722 Sběr a svoz kom. odpadů, pol. 6122
stroje přístroje a zařízení, N,Z,UZ 53 5 15839
orj 0110 org. 9000013 85%
FS
305.901,40 Kč,
§ 3722 Sběr a svoz kom. odpadů pol. 6122
stroje přístroje a zařízení N,Z,UZ 53 1 90877
orj 0110 org. 9000013 SFŽP ČR 5%
17.994,20 Kč,
§3722 Sběr a svoz kom. odpadů, pol. 6122
stroje, přístroje, zařízení N,Z 531 orj 0131
org. 9000013 způsobilé výdaje zdroje
žadatele
10%, rozpočet města
35 988,40 Kč,
§3722 Sběr a svoz kom. odpadů, pol. 6122
stroje, přístroje, zařízení N,Z 531 orj. 0132
org. 9000013 nezpůsobilé výdaje zdroje
žadatele, rozpočet města 575,- Kč.
§ 3722 Sběr a svoz kom. odpadů, pol. 5137
N,Z,UZ 53 5 15374 orj 0110 org. 9000013
85% FS 1 504 119,54 Kč,
§ 3722 Sběr a svoz kom. odpadů, pol. 5139
N,Z,UZ 53 5 15374 orj 0110 org. 9000013
85% FS 317 971,06 Kč,
§ 3722 Sběr a svoz kom. odpadů, pol. 5137
N,Z,UZ 53 1 90001 orj 0110 org. 9000013
SFŽP ČR 5% 88.477,62 Kč,
§ 3722 Sběr a svoz kom. odpadů, pol. 5139
N,Z,UZ 53 1 90001 orj 0110 org. 9000013
SFŽP ČR 5% 18.704,18 Kč,
§ 3722 Sběr a svoz kom. odpadů, pol. 5137 N,Z
531 orj 0131 org. 9000013 způsobilé výdaje
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zdroje žadatele 10%, rozpočet města 176
955,24 Kč,
§ 3722 Sběr a svoz kom. odpadů, pol. 5139
N,Z 531 orj 0131 org. 9000013 způsobilé
výdaje
zdroje žadatele 10%, rozpočet města
37.408,36 Kč,
§6409 Ostatní činnosti položka 5901
nespecifikované rezervy org. 5000000 - 123
874,- Kč.

Rada
města Konice
14. prosince 2015
Usnesení č.20/2015
1. Rada Města Konice schvaluje MěKS v Konici
„Žádost bezplatné výpůjčky prostor na
Interaktivní multižánrový art festival“, který
se bude konat ve dnech 26.9. – 2.10.2016
v prostorách zámku.
.2. Rada města Konice schvaluje použití
finančních darů MěKS v Konici na zajištění
koncertů KPH: 21.10.2015 v celkové výši
7.000,- Kč, 29.11.2015 v celkové výši 3.000,Kč a 26.12.2015 v celkové výši 6.000,- Kč.
3. Rada města Konice jmenuje podle §102
odst.2 písm.g) zákona č. 128/2000 Sb.
O obcích na návrh tajemníka úřadu p. Mgr.
Jiřího Vodáka vedoucím majetkoprávního
odboru Městského úřadu Konice na dobu
určitou – od 1.1.2016 po dobu pracovní
neschopnosti, mateřské a rodičovské
dovolené, stávající vedoucí odboru.
4. Rada města Konice bere na vědomí
informaci tajemníka o záměrech a činnosti
spolku Odpady Olomouckého kraje, z.s.
5. Rada města Konice bere na vědomí
výsledky průzkumu spokojenosti klientů
MěÚ Konice v roce 2015.
6. Rada města Konice bere na vědomí Analýzu
plnění Plánu zlepšování práce v rámci CAF za
období 2013-14 a Plán zlepšování práce MěÚ
Konice pro období 2015-16 v rámci CAF.
7. Rada města Konice schvaluje uzavření
Pojistné smlouvy č. 8603201504 se
společností Kooperativa, pojišťovna, a.s.
Vienna Insurance Group, týkající se pojištění
štěpkovače.
8 . R a d a m ě s t a Ko n i c e d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Konice schválit změnu
rozhodnutí o poskytnutí dotace ze Státního
fondu životní prostředí ČR na akci
Kompostéry pro občany města Konice.
9. Rada města Konice schvaluje České
republice - Úřadu práce České republiky se
sídlem Dobrovského 1278/25, Praha 7,
zastoupené Ing. Jiří Šabatou, ředitelem sekce
krajské pobočky v Olomouci, IČO: 72496991,
prodloužení Smlouvy o výpůjčce ze dne
8.12.2011 do 31.12.2016. Jedná se výpůjčku
vybavení pronajatých kanceláří v městské
budově Na Příhonech 405, Konice.
10. Rada města Konice vyhlašuje záměr
pronájmu nebytových prostor v budově č. p.
27, která je součástí pozemku p. č. 815 v k. ú.
Konice, (dříve Ovoce – zelenina, Bohuslava
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Zavíralová, výměra 28 m2, vchod z ulice E.
Beneše, volné od 1.1.2016).
11. Rada města Konice schvaluje podání
žádostí o dotaci z Ministerstva pro místní
rozvoj na vybudování dětského hřiště
a opravu komunikace v Tyršově ulici.
12. Rada města Konice schvaluje výpověď
smlouvy o sdružených službách dodávky
plynu - odběrné místo Tyršova 526, Konice –
EIC: 27ZG600Z0369885G, uzavřené dne
9.11.2015 mezi městem Konice a RWE
Energie, s.r.o., Limuzinská 3135/12, 108 00
Praha 10, IČ: 49903209.
13. Rada města Konice schvaluje Smlouvu
č. 19-2015 o nájmu nemovitosti mezi
městem Konice a společností A.S.A. odpady
Litovel, s.r.o., spočívající v pronájmu
pozemků p.č. 5871, 5872 a 5873 včetně
staveb v k.ú. Konice za celkovou nájemní
cenu 39.487,- Kč/rok vč. DPH se zpětnou
platností od 3.8.2015.
14. Rada města Konice navrhuje ZM
neschválit prodej pozemků p.č. 1023/7
a části p.č. 1023/2 v k.ú. Konice.
15. Rada města Konice vyhlašuje záměr
pronájmu třídy v budově staré školy
v Křemenci.
16. Rada města Konice schvaluje dodatek č. 1
ke Smlouvě o poskytnutí dotace č.
2015/03082/OKŘ/DSM uzavřené dne
30.10.2015 mezi Olomouckým krajem
a Městem Konice za podmínky, že dodatek
bude schválen Olomouckým krajem.
17. Rada města Konice schvaluje:
a) Přijetí neinvestiční dotace ve výši 284,- Kč
s účelem použití dle č. II odst. 1. za podmínky,
že poskytnutí dotace bude schváleno
Olomouckým krajem.
b) 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, mezi Olomouckým krajem
a Městem Konice.
18. Rada města Konice schvaluje dodatek č. 1
ke Smlouvě o poskytnutí daňového
poradenství uzavřené dle § 1746, odst. 2)
občanského zákoníku a § 3 zákona č. 523/92
Sb. O daňovém poradenství a Komoře
daňových poradců ČR, ev. č. 1/2009/125/1
ze dne 24.7.2009 mezi Městem Konice a Ing.
Jiřím Turoněm.
19. Rada města Konice bere na vědomí
vyhlášení volných dnů ředitelem Základní
školy a gymnázia města Konice
z organizačních a technických důvodů.
20. Rada města Konice schvaluje odměnu
ředitelce Mateřské školy Konice dle
předloženého návrhu.
21. Rada města Konice bere na vědomí
žádost Základní školy a gymnázia města
Konice o nerovnoměrné rozložení příspěvku
na provoz v roce 2016. Žádosti bude
vyhověno dle finančních možností města.
22. Rada města Konice:
a)Doporučuje Zastupitelstvu města Konice
schválit Rozpočtové opatření č. 53/2015.
Jedná se o změnu v rozpočtu města. Navýšení
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finančních prostředků za prodej bytu v ul.
Husova č. 488/1, Konice schváleno
Zastupitelstvem města Konice usnesením č.
6/2015 ze dne 2.11.2015, bod 5. Rozpočtové
opatření ve výši 502.000,- Kč.
V příjmech bude rozpočtováno:
§ 3612 Bytové hospodářství, položka 3111
příjmy z prodeje pozemků 3.607,20 Kč,
§ 3612 Bytové hospodářství, položka 3112
příjmy z prodeje nemovitostí 497 392,80 Kč,
§ 3612 Bytové hospodářství, položka 2329
ost. nedaňové příjmy 1.000,- Kč.
Ve výdajích bude rozpočtováno:
na položku uhrazené splátky dlouhodobých
půjček 8124 - 250.500,- Kč,
§ 3 6 1 2 By tové h o s p o d . , p o l . 5 9 0 1
nespecifikované rezervy org. 16000000 251.500,- Kč.
Mimořádná splátka dle úvěrové smlouvy,
článek VII, bod p) – minimálně 50% příjmů
pocházející z prodeje majetku nad Kč
100.000. Smlouva o úvěru č. 2327/09/LCD ze
dne 13.1.2010 ve výši 250.500,- Kč (prodej
bytu).
b)Doporučuje Zastupitelstvu města Konice
schválit Rozpočtové opatření č. 54/2015.
Jedná se o převod ve výdajové části z rezerv
na navýšení investiční akce Zřízení nového
WC v suterénu polikliniky (k rozpočtovému
opatření č. 42 původní částka 77.381,- Kč).
Rozpočtové opatření ve výši 20.812,- Kč.
Ve výdajích bude rozpočtováno:
§ 3519 Ambulantní péče, pol. 6121 budovy,
haly, stavby, org. 16000000 - 20.812,- Kč,
§ 6409 Ostatní činnosti, pol. 5901
nespecifikované rezervy org. 5000000
20.812,- Kč.
c)Doporučuje Zastupitelstvu města Konice
schválit Rozpočtové opatření č. 55/2015.
Na základě změny rozhodnutí ze dne
26.11.2015, kdy se investiční dotace,
projekt"Zkvalitnění nakládání s odpady
a odstranění starých ekologických zátěží
(FS)" č. CZ.1.02/4.1.00/15.28125 mění na
část investiční a část neinvestiční.
Rozpočtové opatření ve výši - 31.912,- Kč.
V příjmech bude rozpočtováno :
pol. 4216 Ostatní investiční přijaté transfery
ze SR, N,Z,UZ 53 5 15839 org. 9000013
85% FS - 2.158.132,00 Kč,
pol. 4213 Investiční přijaté transfery ze
státních fondů N,Z,UZ 53 1 90105 org.
9000013
SFŽP ČR 5% - 126.948,00 Kč.
pol. 4216 Ostatní investiční přijaté transfery
ze SR, N,Z,UZ 53 5 15839 org. 9000013
85% FS 305 901,40 Kč,
pol. 4213 Investiční přijaté transfery ze
státních fondů N,Z,UZ 53 1 90877 org.
9000013
SFŽP ČR 5% 17 994,20 Kč,
pol. 4116 Ostatní neinvestiční přijaté
transfery ze SR, N,Z,UZ 53 5 15374 org.
9000013
85% FS 1 822 090,60 Kč,
pol. 4113 Neinvestiční přijaté transfery ze
státních fondů N,Z,UZ 53 1 90001 org.
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9000013 SFŽP ČR 5% 107.181,80 Kč.
Ve výdajích bude rozpočtováno:
§3722 Sběr a svoz kom. odpadů, pol. 6122
stroje, přístroje, zařízení
N,Z 531 orj 0131 org. 9000013 způsobilé
výdaje zdroje žadatele 10%, rozpočet města
-253.899,- Kč,
§3722 Sběr a svoz kom. odpadů, pol. 6122
stroje, přístroje, zařízení, N,Z,ÚZ 531 orj
0132 org. 9000013 nezpůsobilé výdaje
zdroje žadatele -120.902,- Kč,
§3722 Sběr a svoz kom. odpadů, pol. 6122
stroje, přístroje, zařízení, N,Z,ÚZ 53515839
orj 0110 org. 9000013 85% FS 2.158.132,- Kč,
§3722 Sběr a svoz kom. odpadů, pol. 6122
stroje, přístroje, zařízení,N,Z,ÚZ 53190105
orj 0110 org. 9000013 5% SFŽP ČR 126.948,00 Kč,
§ 3722 Sběr a svoz kom. odpadů, pol.6122
stroje přístroje a zařízení, N,Z,UZ 53 5 15839
orj 0110 org. 9000013 85% FS 305.901,40
Kč,
§ 3722 Sběr a svoz kom. odpadů, pol. 6122
stroje přístroje a zařízení N,Z,UZ 53 1 90877
orj 0110 org. 9000013 SFŽP ČR 5%
17.994,20 Kč,
§3722 Sběr a svoz kom. odpadů, pol. 6122
stroje, přístroje, zařízení N,Z 531 orj 0131
org. 9000013 způsobilé výdaje zdroje
žadatele
10%,
rozpočet města
35.988,40 Kč,
§3722 Sběr a svoz kom. odpadů, pol. 6122
stroje, přístroje, zařízení N,Z 531 orj 0132
org. 9000013 nezpůsobilé výdaje zdroje
žadatele, rozpočet města 575,- Kč,
§ 3722 Sběr a svoz kom. odpadů, pol. 5137
N,Z,UZ 53 5 15374 orj 0110 org. 9000013
85% FS 1 504 119,54 Kč,
§ 3722 Sběr a svoz kom. odpadů, pol. 5139
N,Z,UZ 53 5 15374 orj 0110 org. 9000013
85% FS 317 971,06 Kč,
§ 3722 Sběr a svoz kom. odpadů, pol. 5137
N,Z,UZ 53 1 90001 orj 0110 org. 9000013
SFŽP ČR 5% 88 477,62 Kč,
§ 3722 Sběr a svoz kom. odpadů, pol. 5139
N,Z,UZ 53 1 90001 orj 0110 org. 9000013
SFŽP ČR 5% 18.704,18 Kč,
§ 3722 Sběr a svoz kom. odpadů, pol. 5137
N,Z 531 orj 0131 org. 9000013 způsobilé
výdaje
zdroje žadatele 10%, rozpočet města 176
955,24 Kč ,
§ 3722 Sběr a svoz kom. odpadů, pol. 5139
N,Z 531 orj 0131 org. 9000013 způsobilé
výdaje zdroje žadatele 10%, rozpočet města
37.408,36 Kč,
§6409 Ostatní činnosti položka 5901
nespecifikované rezervy org. 5000000 123.874,- Kč.
d)Schvaluje Rozpočtové opatření č. 56/2015.
Jedná se o převod z rezerv na revize
poliklinika. Rozpočtové opatření ve výši
25.000-. Kč.
Ve výdajích bude rozpočtováno:
§ 6409 Ostatní činnosti, pol. 5901
nespecifikované rezervy, org. 5000000 25.000,- Kč,
§ 3519 Ambulantní péče, pol. 5169 nákup
služeb, org. 16000000 -- 25.000,- Kč.
e)Schvaluje Rozpočtové opatření č. 57/2015.
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Jedná se o účelovou neinvestiční dotaci
uvolněnou Krajským úřadem Olomouckého
kraje ve výši 150.038,- Kč na činnost
odborného lesního hospodáře za období III.
čtvrtletí 2015 v případech, kdy jeho činnost
hradí stát.
V příjmech bude rozpočtováno na položku
4116, ÚZ 29 008, ve výdajích na § 3749,
položku 5213, ÚZ 29 008.
V rozpočtu a účetní evidenci musí být jejich
příjem a čerpání označeny účelovým znakem
29 008, který umožní oddělené vyúčtování
skutečných příjmů a výdajů. Lhůta, v níž má
být účelu dosaženo, je do 31. prosince 2015.
Účelové prostředky podléhají finančnímu
vypořádání se státním rozpočtem za rok
2015.
f) Schvaluje Rozpočtové opatření č. 58/2015.
Jedná se o účelovou neinvestiční dotaci
poskytnutou Ministerstvem zemědělství ČR
č.j. 48099/2015-MZE-16221 ze dne
13.11.2015 ve výši 12.150,- Kč určenou na
výsadbu minimálního podílu melioračních
a zpevňujících dřevin a na náhrady
zvýšených nákladů za období 1. pololetí roku
2015.
V příjmech bude rozpočtováno na položku
4116, účelový znak 29 004.
Ve výdajích bude rozpočtováno na paragraf
3749 Ostatní činnosti k ochraně přírody
a krajin, položku 5213.
V rozpočtu a účetní evidenci musí být příjem
a čerpání dotace označeny účelovým znakem
29 004, který umožní oddělené vyúčtování
skutečných příjmů a výdajů. Lhůta dosažení
do 31.12.2015. Účelové prostředky podléhají
f i n a n č n í m u v y p o řá d á n í s e s t á t n í m
rozpočtem za rok 2015.
Usnesení bylo schváleno v poměru: pro 5, proti
0, zdržel se 0

Rada
města Konice
28. prosince 2015
Usnesení č.21/2015
1. Rada Města Konice schvaluje:
a)Rozpočtové opatření č. 59/2015.
Jedná se o převod z rezerv na pojištění
majetku. Rozpočtové opatření ve výši
40.000,- Kč.
Ve výdajích bude rozpočtováno:
§ 6409 Ostatní činnosti, pol. 5901
nespecifikované rezervy, org. 5000000 40.000,- Kč,
§ 6320 Pojištění, pol. 5163 služby peněžních
ústavů, org. 5000000 - 40 000,00 Kč.
b) Rozpočtové opatření č. 60/2015.
Na základě rozhodnutí Ministerstva pro
místní rozvoj ČR č. 117D815003751
o poskytnutí neinvestiční dotace na akci
„Stavební úpravy kapličky v Křemenci“,
v rámci programu Podpora obnovy a rozvoje
venkova obdrželo město finanční
prostředky. Rozpočtové opatření ve výši
136.723,- Kč.
V příjmech bude rozpočtováno:
pol. 4116 Ostatní neinvestiční přijaté
transfery ze SR, ÚZ 17027 org. 9000017 136 723,- Kč.

Ve výdajích bude rozpočtováno:
§3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot
místního kulturního povědomí, pol. 5171
opravy, ÚZ 17027, orj. 0110, org. 9000017
výdaje SR 136.723,- Kč,
§3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot
místního kulturního povědomí, pol. 5171
opravy,
ÚZ 17027, orj. 0131, org. 9000017 výdaje
vlastní, rozpočet města 58.596,- Kč,
§6409 Ostatní činnosti, položka 5901
nespecifikované rezervy org. 5000000 58.596,00 Kč .
c) Rozpočtové opatření č. 61/2015
Jedná se o neinvestiční dotaci Olomouckého
kraje na dobrovolné hasiče ve výši 284,- Kč.
Účelem poskytnutí dotace je částečná úhrada
výdajů za uskutečněný zásah jednotky JSDH
Konice na výzvu územně příslušného
operačního a informačního střediska HZS
Olomouckého kraje mimo její územní obvod.
V příjmech bude rozpočtováno:
položka 4122 neinvestiční přijaté transfery
od krajů ÚZ 14004 - 284,- Kč.
Ve výdajích bude rozpočtováno:
§5512 Požární ochrana dobrovolná část, pol.
5156 pohonné hmoty, ÚZ 14004 org.
13000000 - 284,00 Kč.
2. Rada města Konice schvaluje paní Dagmar
Pavlovičové, Havířov – Město,
Československé armády 110/12, IČ
88111491, výjimku z OZV města Konice
č. 5/2002 o omezení hudebních produkcí a
k ochraně veřejného zdraví, tj. povoluje
hudební produkci dne 31.12.2015 z důvodu
silvestrovské oslavy od 22:00 hod. do 03:00
hod. následujícího dne v restauraci
Živnostenský dům, E. Beneše 71, Konice.
3. Rada města Konice schvaluje Smlouvu
o sdružených službách dodávky elektřiny ze
sítě NN č. 9550851355 uzavřenou mezi
městem Konice a E.ON Distribuce, a.s.,
F.A.Gerstnera 2151/6, České Budějovice, IČ
28085400, zastoupené společností E.ON
Česká republika, s.r.o., F.A.Gerstnera 2151/6,
České Budějovice, IČ 25733591 s účinností
od 22.12.2015 na dobu neurčitou. Jedná se
o dodávku elektřiny pro nové odběrné místo
– garáže ve Smetanově ul. v Konici
(Smetanova K/643/2).
4. Rada města Konice schvaluje Dohodu
o způsobu provedení údržby ochranných
pásem vedení ČEPS, a.s., a nápravě vadného
stavu s vlastníkem nemovitostí (pozemku)
týkající se pozemků p.č. 4853, 4854, 4860,
4945 a 4976 v k.ú. Konice.
5. Rada města Konice schvaluje změnu
odpisového plánu příspěvkové organizace
zřízené městem na rok 2015, a to Mateřské
školy Konice.
6. Rada města Konice bere na vědomí Žádost
o poskytnutí příspěvku na rok 2016,
žadatelem – Středisko rané péče SPRP
Olomouc.
7. Rada města Konice dává souhlas panu
Petru Houzarovi s užitím znaku města Konice
pro vědecké účely – obrazová příloha
vědecké publikace Klíč ke znakům měst
České republiky.
Usnesení bylo schváleno v poměru: pro 4, proti
0, zdržel se 0
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Rada
města Konice
11. ledna 2016
Usnesení č.22/2016
1. Rada Města Konice schvaluje Dohodu
o ukončení nájmu mezi městem Konice
a Národními socialisty-levice 21. století
týkající se vývěsní skříňky č. 13 v prostoru
autobusového nádraží v Konici na zdi ve
vlastnictví Moděvy ke dni 31.12.2015.
2. Rada města Konice navrhuje
Zastupitelstvu města Konice žádost o prodej
části p.č. 578/6 v k.ú. Čunín zamítnout.
3. Rada města Konice schvaluje:
a) Souhlas vlastníka s umístěním sídla
Mysliveckému sdružení Konice v budově
bývalé školy v Křemenci.
b) Pronájem třídy v budově bývalé školy
v Křemenci č.p. 37 Mysliveckému sdružení
Konice za cenu 500,- Kč/rok.
4. Rada města Konice schvaluje pronájem
nebytových prostor na adrese Masarykovo
nám. 27, Konice o výměře 27,82 m2 panu
Davidu Čadílkovi, Pod Cihelnou 712, Konice,
IČ 64496309, za účelem kanceláře stavební
firmy s prodejnou a prodejny dárkových
předmětů. Roční nájemné činí 13.468,-Kč
včetně DPH 21%. Tato cena se bude vždy k
1.7. příslušného roku zvyšovat o průměrnou
roční míru inflace zveřejněnou v aktuálních
statistických informacích ČSÚ. Nájem se
sjednává od 1.2.2016 na dobu neurčitou.
5. Rada města Konice schvaluje podle §102
odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. O obcích
návrh veřejnoprávní smlouvy o zajišťování
výkonu přenesené působnosti speciálního
stavebního úřadu na úseku místních
komunikací, jako podklad pro jednání
s obcemi.
6 . R a d a m ě s t a Ko n i c e d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Konice schválit měsíční
odměny neuvolněných členů zastupitelstva
za výkon jednotlivých funkcí s účinností od
1.3.2016 ve výši:
člen zastupitelstva 576,- Kč, člen rady
1.578,- Kč, předseda finančního a kontrolního výboru 1.386,- Kč.
U členů zastupitelstva, kteří jsou současně
č l e ny ra dy n e b o p ře d s e dy v ý b o r ů
zastupitelstva, se odměny kumulují.
Usnesení bylo schváleno v poměru: pro 5, proti
0, zdržel se 0
Informace o poskytnutí dotace na
úhradu nákladů projektu
“Bezpečný Mikroregion Konicko –
Konice“
Městu Konice byla poskytnuta dotace ve výši
130 000 Kč na úhradu nákladů projektu
„Bezpečný Mikroregion Konicko – Konice“
souvisejícího s realizací investičních aktivit
v oblasti Prevence kriminality na rok 2015
v rámci Dotačního programu Olomouckého
kraje pro sociální oblast.
Z poskytnuté dotace byly zakoupeny dvě
kamery a na vlastní náklady provedlo město
jejich instalaci.
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Komunitní plánování sociálních služeb Konicka
Co se mění od ledna 2016
v oblasti práce a sociálních věcí?
Nový rok přinesl některé změny v oblasti
práce a sociálních věcí. Zvyšuje se
minimální mzda z 9 200 korun na 9 900
korun. Končí II. důchodový pilíř. A jako
kompenzaci za nízkou lednovou valorizaci
dostanou důchodkyně a důchodci v únoru
jednorázový příspěvek 1 200 korun.
DŮCHODY
Od ledna se zvyšují důchody starobní, včetně
předčasných starobních důchodů, důchody
invalidní (pro invaliditu prvního, druhého i
třetího stupně), vdovské, vdovecké a sirotčí.
Základní výměra důchodu (stejná pro všechny
druhy důchodů) se zvýší o 40 Kč (z 2 400 Kč na
2 440 Kč). Procentní výměra důchodu, která je
individuální v závislosti na získaných dobách
důchodového pojištění a dosahovaných
příjmech, se nezvyšuje.
Důchodci proto dostanou v únoru
jednorázový příspěvek 1 200 korun navíc.
MPSV se tak snaží vykompenzovat nízkou
zákonnou valorizaci pro rok 2016 vypočítanou
podle údajů ČSÚ. U průměrného starobního
důchodu činí zvýšení částku odpovídající stu
procent růstu úhrnného indexu
spotřebitelských cen a o částku odpovídající
jedné třetině růstu reálných mezd. Zákon tyto
parametry přesně stanovuje a neumožňuje
žádné jiné než takto vypočtené zvýšení
důchodů.
(V roce 2015 si důchodci polepšili v průměru o
200 korun měsíčně, základní výměra se zvýšila
o 60 Kč na 2 400 Kč a procentní výměra se
zvýšila o 1,6 %.)
VYŠŠÍ MINIMÁLNÍ MZDA
Poctivě pracovat se musí vyplatit. MPSV se
snaží proto postupně zvyšovat minimální
mzdu tak, aby se její úroveň přiblížila 40
procentům průměrné mzdy. Při schválené
valorizaci minimální mzdy lze v příštím roce
p ře d p o k l á d a t z v ý š e n í j e j í h o p o d í l u
k průměrné mzdě na 36 procent. Od ledna
2016 tak minimální mzda vzroste o 700
korun (z 9 200 Kč v roce 2015) na 9 900
korun, minimální hodinová mzda se zvýší
z 55 Kč (v roce 2015) na 58,70 Kč.
Sazba minimální mzdy pro stanovenou
týdenní pracovní dobu 40 hodin vzroste
u zaměstnance, který pobírá invalidní
důchod, z 48,10 Kč za hodinu (v roce 2015) na
55,10 Kč za hodinu, tedy na 9 300 Kč za
měsíc.
V návaznosti na to se valorizují i nejnižší
úrovně zaručené mzdy pro zaměstnance,
jejichž mzdy nejsou sjednány v kolektivních
smlouvách, a pro zaměstnance ve veřejných
službách a správě.
NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ
Redukční hranice pro úpravu denního
vyměřovacího základu, který slouží pro
výpočet výše dávek nemocenského pojištění,
jsou pro rok 2016 následující:
první redukční hranice činí 901 Kč (888 Kč
v roce 2015),

druhá redukční hranice činí 1 351 Kč (1 331 Kč
v roce 2015),
třetí redukční hranice činí 2 701 Kč (2 662 Kč
v roce 2015).
Částka rozhodného příjmu potřebná pro
účast na nemocenském pojištění činí 2 500 Kč
i v roce 2016.
POJISTNÉ NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ
Ukončení důchodového spoření
Od 1. ledna 2016 bude ukončeno placení
pojistného na důchodové spoření a s tím
souvisí i úprava sazeb pojistného, které se
stanoví již bez zřetele k důchodovému
spoření, tj. nikoliv diferencovaně v závislosti
na tom, zda poplatník pojistného byl či nebyl
účasten důchodového spoření.
Sazby pojistného na sociální zabezpečení
od 1. ledna 2016 činí:
§
u zaměstnavatele 25 % z vyměřovacího
základu, z toho 2,3 % na nemocenské pojištění,
21,5 % na důchodové pojištění a 1,2 % na státní
politiku zaměstnanosti,
§
u zaměstnance 6,5 % z vyměřovacího základu,
§
u osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ):
a) 29,2 % z vyměřovacího základu, z toho 28 %
na důchodové pojištění a 1,2 % na státní
politiku zaměstnanosti, jde-li o osobu
samostatně výdělečně činnou účastnou
důchodového pojištění,
b) 2,3 % z vyměřovacího základu, jde-li
o osobu samostatně výdělečně činnou
účastnou nemocenského pojištění,
§
u osoby dobrovolně účastné na důchodovém
pojištění 28 % z vyměřovacího základu.
Nejvýznamnější změny:
§
částka průměrné mzdy pro účely pojistného je
27 006 Kč (26 611 Kč v roce 2015),
§
maximální vyměřovací základ pro placení
pojistného je 1 296 288 Kč (1 277 328 Kč
v roce 2015),
§
rozhodná částka (daňový základ) zakládající
účast na důchodovém pojištění OSVČ, která
vykonává vedlejší činnost v roce 2015, je 64
813 Kč (63 865 Kč v roce 2015),
§
minimální měsíční základ pro placení záloh na
pojistné pro OSVČ vykonávající hlavní
činnost za kalendářní měsíc, ve kterém byl
(měl být) podán Přehled o příjmech a výdajích
OSVČ za rok 2015, je 6 752 Kč – z toho
minimální záloha na pojistné činí 1 972 Kč
(1.943 Kč v roce 2015, nebyla-li OSVČ účastna
důchodového spoření; 1 744 Kč, byla-li OSVČ
v roce 2015 účastna důchodového spoření),
§
-minimální měsíční vyměřovací základ pro
OSVČ vykonávající vedlejší výdělečnou
činnost za kalendářní měsíc, ve kterém byl
(měl být) podán Přehled o příjmech a výdajích
OSVČ za rok 2015, je 2 701 Kč – z toho
minimální záloha na pojistné činí 789 Kč
(778 Kč v roce 2015, nebyla-li OSVČ účastna
důchodového spoření; 698 Kč, byla-li OSVČ
účastna důchodového spoření).
Převzato z TZ MPSV
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Program MC Srdíčko
únor 2016
Pondělí (dle domluvy) Cesta ke zdravé
rodině – přímá pomoc rodinám, 739 246 008
Ú te r ý ( d l e d o m l uv y ) Ko n z u l t a č n í
a informační středisko v Srdíčku –
základní individuální poradenství
a zprostředkování poradenství v oblasti
prorodinných služeb, 608 000 181,
dasatrnkova@seznam.cz
Třetí úterý v měsíci 8 – 10 hod. Setkání
věřících maminek - 733 754 143
Středa, pátek 8 – 12 hod. (pátky volný
program) Klub pro rodiče a děti - 739 246
019
3. 2. - Maškarní karneval
10. 2. - Masopustní vaření
17.2. - Srdíčkovské narozeniny
24.2. - Bílá zima
S t ř e d a 1 4 - 1 7 h o d . M e z i g e n e ra č n í
setkávání v Srdíčku - 739 246 019
Čtvrtek 9 - 13 hod. Srdíčkový klub - 739
246 019
Třetí čtvrtek v měsíci 10 – 12 hod. Klub pro
rodiče se zdravotně znevýhodněnými dětmi 739 246 008
Pátek pro předem objednané Laktační
poradenství - 739 246 019
MIMOŘÁDNÉ AKCE - ÚNOR 2016
10.2. Valentýnská tvořivá dílna
18.2. Poradna Energy - diagnostika
přístrojem Supertronic pro předem
objednané – 739 246 008
Těšíme se na Vás !!!
Aktivity projektu "Rodina od A až do Z"
jsou podpořeny z dotačního programu
Rodina a ochrana práv a dětí MPSV

Z činnosti děkanátního Centra
pro rodinu Kána v únoru 2016
Setkání seniorů ve společenství KLAS bude
na faře v pátek 5. února po ranní mši svaté
a adoraci (přibližně v 9 hodin). Seznámíme se
s životem sv. Ignáce z Loyoly, zakladatele
jezuitského řádu.
Setkání manželů bude v Konici na faře
v pátek 19. února v 18 hodin. V probíhajícím
Roku Božího milosrdenství je nauková část
setkávání manželů zaměřena na skutky
milosrdenství. Připomeneme si, odkud
máme výčet jednotlivých skutků
milosrdenství, komu a jak máme tyto skutky
prokazovat.
Mládež bude mít setkání ve spolču BETA
v Konici na faře v sobotu 13. a 27. února od 18
do 20 hodin.
Ve středu v 17 hodin bude v kostele Narození
Panny Marie v Konici sloužena mše svatá
pro děti.
Anna Burgetová
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Ohlašovací povinnost v odpadovém
hospodářství
Městský úřad v Konici, odbor životního
prostředí, připomíná ohlašovací povinnost
firem i podnikatelů produkujících odpad.
Začátkem kalendářního roku mají společnosti
i soukromí podnikatelé, kteří produkují
odpady, ohlašovací povinnost podle zákona
číslo 185/2001 Sb. O odpadech, v platném
znění. Musí nejpozději do 15.2. včetně
elektronicky vyplnit a odeslat hlášení
o produkci a nakládání s odpady za uplynulý
kalendářní rok.
Povinnost podat hlášení vzniká, když původce
odpadů během jednoho kalendářního roku
vyprodukoval a předal k likvidaci nebo
s odpady jinak nakládal, v množství větším než
100 kg nebezpečných odpadů nebo 100 tun
ostatních odpadů (součet všech nebezpečných
nebo všech ostatních odpadů).
Termín pro podání je 15. únor následujícího
kalendářního roku (tedy 15.2.2016 pro
odpady z roku 2015). Je dobré hlášení
zpracovat a podat co nejdříve během ledna pro
případ, že bude nutné řešit nějaké komplikace
při odesílání hlášení nebo v hlášení opravovat
nějaké chyby a odesílat jej znovu.
Hlášení se podává v elektronické podobě přes
www.ispop.cz. Nejprve je nutné se na
www.ispop.cz zaregistrovat, čímž získáte
přihlašovací údaje ke svému účtu na
www.ispop.cz. Poté můžete na www.ispop.cz
vyplnit samotné hlášení. Pokud odpad pouze
obyčejně produkujete a předáváte k likvidaci,
vyplňujete formulář F_ODP_PROD.
Zdrojem dat pro vyplnění formuláře
v elektronické podobě je průběžná evidence
odpadů, kterou si původce odpadů vede
v průběhu celého roku.
Hlášení se podává zvlášť za každou
samostatnou provozovnu, činnost, mobilní
zařízení a za každý druh odpadu.
Tzn. že je třeba do hlášení uvést všechny
odpady a jejich množství vyprodukované
v uplynulém kalendářním roce, ne jen ty druhy,
které přesáhly limit 100 kg nebo tun.
V hlášení se mimo jiné uvádí způsob nakládání
s vyprodukovanými odpady. Nejčastěji to bývá
„A00“, produkce odpadu ohlašovatelem,
a „AN3“, předání odpadu osobě oprávněné
k nakládání s odpady (sběrna, skládka,
spalovna apod.).
Hlášení je systémem ISPOP předávané
obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností
místně příslušném podle místa nakládání
s odpadem (např. Konice).
„Zpětný odběr“ nepodléhá evidenci o produkci
odpadů a ani se neobjevuje v ročním hlášení.
Týká se totiž výrobků vrácených v rámci
zpětného odběru, které nejsou odpadem podle
zákona o odpadech.
Jde o povinnost původců odpadu podle § 39
odst. (2) zákona č. 185/2001 Sb. O odpadech;
povinnost podat hlášení elektronicky
stanovuje § 82 odst. (3) novely č. 77/2001 Sb.
Vzor hlášení je uveden v příloze č. 20
k vyhlášce č. 383/2001 Sb.
Další informace a užitečné manuály najedete
na www.ispop.cz .
Odbor životního prostředí, MěÚ Konice

ZPRAVODAJ KONICE

KULTURNÍ
PŘEHLED
ÚNOR 2016
VÝSTAVY
Od pátku 5. února do pátku 4. března
2016, zámek Konice

Výstava maleb výtvarnice
Heleny Pirohové
OCHUTNÁVKA
Otevřeno od 5. února do 4. března 2016,
po - pá 10 - 12 hod. a 13 - 15 hod.

KPH
Středa 17. února 2016 v 19 hodin, zámek
Konice
HOUSLOVÝ RECITÁL
Milan Al-Ashhab- housle, Hana Spoustová
- klavír
Vstupné: 100/80 Kč
MUDr. Libor Švec – lékař pro děti a dorost,
MUDr. Svatava Dvořáková – zubní lékařka,
manželé Trnečkovi

ZÁJEZD DO DIVADLA
V pátek 4. března 2016 v 19 hod.,
Janáčkovo divadlo Brno

LA TRAVIATA
Jedna z nejoblíbenějších a nejhranějších
italských oper Giuseppe Verdiho o lásce,
kterou přemohla až smrt.
Odjezd autobusu z Konice v 17 hodin,
cena včetně dopravy 500,- Kč.

ZÁMEK

ÚNOR 2016

ZÁMEK
Prohlídková trasa
Otevírací doba od 1.9. 2015 do 31. 5. 2016:
TIC otevřeno jen ve všední dny.
Po - Pá 9.00 - 12.30, 13.00 - 16.00
Prohlídková trasa zámku Konice
Začátek prohlídky vždy v celou hodinu,
kromě 12.00 hod. Poslední prohlídka hodinu
před ukončením otevírací doby. Minimální
počet na prohlídku jsou 2 osoby.
Doba trvání prohlídky je cca 60 minut.
(Po dobu prohlídky je TIC Konice uzavřeno,
děkujeme za pochopení.)
Informace na tel.: 739 333 721, 602 934 905
Vstupné:
-expozice muzea řemesel 25,- Kč/10,-Kč
-celá prohlídková trasa 50,- Kč/ 25,- Kč
INZERCE
PRODÁM PALIVOVÉ DŘEVO
TVRDÉ+MĚKKÉ
(PILINY+ZBYTKY DŘEVA),
MOŽNOST DOPRAVY
bližší informace:
tel.606893919
Obec Jesenec a SDH Jesenec
Vás zvou na

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ PLES
v kulturním domě v Jesenci
Sobota 27. února 2016
Začátek ve 14:00 hodin
Soutěže o věcné ceny
Občerstvení

ÚNOR 2016
INFORMACE
V OBLASTI MÍSTNÍCH POPLATKŮ
PRO ROK 2016

Místní poplatky je možné hradit složením
hotovosti na pokladně MěÚ, poštovní
poukázkou, převodem na účet města
č. 1826701/0100 Komerční banka. V první
polovině roku 2016 připravujeme pro
občany možnost platit bezhotovostně místní
poplatky platební kartou.
1. Místní poplatek ze psů podle Obecně
závazné vyhlášky č. 1/2011 je 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. 6/2015
je 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,
sb ěru, přepravy, t řídění, využívá ní
a odstraňování komunálních odpadů platí:
a) fyzická osoba 540 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. 540 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, městokonice@konice.cz, internet : www.konice.cz

ZPRAVODAJ KONICE
Pokladna na podatelně,
Masarykovo nám. 27, tel. 582401407
pondělí a středa 7:30 – 16:30 hod.
úterý, čtvrtek, pátek 7:30 – 14:30 hod.
Městský úřad Konice, odbor finanční je
správcem místních poplatků
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
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.
V Konici dne 29.12.2015
Odbor finanční
Novoroční výstup na Kosíř
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opět krásný zážitek. V malé obci Březsko, kde
žije přes dvě stě obyvatel, dokázali, že to jde,
když se sejde pár dobrovolníků, divadelních
nadšenců.
Již několik roků navštěvuji jejich divadelní
představení a vždy se těším na jejich
silvestrovské vystoupení. Nyní vystoupili se
známou pohádkou „Dalskabáty, hříšná ves
aneb Zapomenutý čert“. Diváci se velice
bavili, ozýval se smích a odměnou hercům byl
velký potlesk. Amatéři – umí.
Zapamatovat si tolik textu a ještě to správně
podat, je velký úspěch. Všichni to zvládli na
jedničku a sklidili velký obdiv u diváků, který
diváci vyjádřili velkým aplausem.
Děkujeme a těšíme se za rok na další
vystoupení.
Eva Antlová

ZŠ a G Konice
Keramický kroužek

Tak jak to bývá každý rok, tak i letos jsme se
1.ledna vydali na novoroční výstup na
hanácký Mont Blanc – Velký Kosíř. Počasí
nás překvapilo, do rána napadlo trochu
sněhu a teploty se držely kolem -5° C, ale to
nás turisty a naše příznivce neodradilo.
V Lutotíně, kde jsme vystoupili z vlaku, nás
bylo 21. Těšili jsme se na procházku a na
naše kamarády, se kterými se na vrcholku
každoročně scházíme. Prostranství kolem
nové rozhledny ožilo. Ze všech cestiček tady
přicházeli dospělí, děti a i několik pejsků. Na
vrcholku nás již čekal děda Kosířan a několik
stovek turistů. Velká fronta na medaile se
táhla přes celý plácek pod rozhlednou. Ve 12
hodin jsme již byli účastníky s pořadovým
číslem 2443 a za námi stáli a přicházeli ještě
další. Kdo měl s sebou uzeninu, tak si ji opekl
na ohni, o ostatní hladové se postarali
u stánků s občerstvením a svařáčkem. V jednu
hodinu jsme se rozloučili s Kosířanem a
vydali se na cestu do Kostelce na vlak.
První turistická akce v roce 2016 byla
úspěšná. Myslím, že se nám vydařila a všichni
byli spokojeni.
Za KČT Konice Eva Antlová

V tomto školním roce začal na naší škole
fungovat keramický kroužek. Zájem o práci
s hlínou byl velký a prostory omezené, proto
byli do kroužku zařazeni jen žáci 4. a 5.
ročníku a do druhého kroužku žáci gymnázia.
Keramická pec a materiál byly zakoupeny
z prostředků školy a dílna vznikla
v prostorách bývalé školní zubní ordinace.
Náplní hodin je tvoření z hlíny – modelování
z hroudy, práce se šablonou, vykrajování
z plátu, glazování a jiné.
Své výrobky si děti odnášejí domů. Už si stihly
vyrobit například kapříky k Vánocům,
prostorová zvířátka, domečky z plátů a pro
budoucí prvňáčky, kteří přijdou k zápisu,
malá sluníčka.
V kroužku se děti naučí mnoha dovednostem,
práce s hlínou rozvíjí dětskou fantazii,
procvičuje jemnou motoriku a hlavně přináší
dětem radost a uspokojení z vlastních
výrobků.
Vedoucí keramického kroužku pro 1.stupeň
Marcela Kýrová a Kateřina Zapletalová

Ochotníci z Březska
Někteří pamětníci si vzpomenou, že dříve se
na dědinkách a v obcích hrávalo divadlo.
Herci byli lidé různých profesí, nadšenci,
zapáleni pro divadlo. Jsem ráda, že tato
tradice ožívá. Poslední den v roce nám přinesl

INZERCE
Hledám k okamžitému bydlení dům
do 10 km, menší opravy mi nevadí.
Děkuji Vám za nabídku. 732 755 910
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