duben 2019

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

Město vybuduje chodník v Jiráskově ulici
V roce 2019 vybuduje město Konice chodník v Jiráskově ulici. Celková délka
pěší komunikace je 598,5 m. Pro úsek pod viaduktem bude podána žádost
o dotaci do Regionu Haná.
V Jiráskově ulici chodník chybí a chodci se zde pohybují pouze po okraji vozovky. Hrozí zde zvýšené riziko jejich střetu s projíždějícími vozidly. Z hlášení
občanů městské policii je zřejmé, že dochází k životu ohrožujícím situacím při
průchodu chodců. Největším rizikem jsou postiženy osoby s omezenou schopností pohybu, senioři nebo maminky s kočárky. V poslední době zde došlo ke
zvýšení dopravy. Komunikaci využívají vozidla jedoucí směrem na Brno, do
závodu společnosti LINAPLAST na Skřípově a také lesní technika přepravující
vytěžené dřevo.
Ing. Michal Obrusník, starosta

S dechovkou ve Francii
Holóbkova mozeka, dechovka, která působí při ZUŠ Konice na její pobočce
v Protivanově, měla tu čest zahrát na reprezentačním plese Sokola Paříž. Ples
se uskutečnil v sobotu 9. března na radnici v Saint-Mandé, což je jedno z předměstí Paříže. Bylo to naše první ...
pokračování na str. 5

Veselé velikonoce přeje MěKS Konice
Dětem hezké školní velikonoční prázdniny
(18. – 22. 4.), klapačům bohatou účast
a při pondělním mrskutu šťastný návrat domů!
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Rada
města Konice
18. února 2019
Usnesení č. 6/2019
1. Rada města Konice zřizuje podle § 31 odst.
1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové
péči, ve znění pozdějších předpisů, komisi státní památkové péče ve složení:
Předseda komise: Ing. Eva Poláková
Členové komise: Ing. Tomáš Němec a Bc. Pavel
Nerad
2. Rada města Konice:
a. schvaluje Akční plán Strategického plánu
rozvoje města Konice na rok 2019.
b. bere na vědomí vyhodnocení plnění Akčního plánu Strategického plánu rozvoje města
Konice na rok 2018.
3. Rada města Konice bere na vědomí, že Smlouva o nájmu pozemku č. 23-2014 z 2. 11. 2014
uzavřená s panem J. O. týkající se pronájmu
pozemku p. č. 5330 v k. ú. Konice zaniká ke
dni 30. 4. 2019.
4. Rada města Konice:
a. doporučuje Zastupitelstvu města Konice
schválit prodej části pozemku p. č. 5704 v k. ú.
Konice panu V. T. za cenu 100 Kč/m2 a úhradu
nákladů spojených s realizací prodeje daného
pozemku.
b. ukládá MPO zpracovat materiál na jednání
Zastupitelstva města Konice v souladu s výše
uvedeným bodem usnesení.
5. Rada města Konice:
a. souhlasí s ukončením Smlouvy o výpůjčce
nemovitosti č. 49/2014, uzavřenou s paní Ž. S.,
dohodou ke dni 31. 3. 2019.
b. vyhlašuje záměr pronajmout část pozemku
p. č. 135 v k. ú. Konice dle přílohy č. 2.
c. vyhlašuje záměr vypůjčit část pozemku p. č.
135 v k. ú. Konice dle přílohy č. 3.
6. Rada města Konice:
a. stanoví podle §102 odst. 2 písm. j) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), celkový počet zaměstnanců obce v obecním úřadu na 59.
b. schvaluje podle §102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
Změnu č. 11 Organizačního řádu Městského
úřadu Konice platného od 1. 1. 2017.
7. Rada města Konice:
a. schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o nájmu bytu s paní D. K.
b. ukládá majetkoprávnímu odboru uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o nájmu bytu s paní D. K.
8. Rada města Konice schvaluje Cenovou přílohu pro rok 2019 ke smlouvě o dílo číslo
S015920001 mezi městem Konice a FCC Litovel, s. r. o., Cholinská 1008, 784 01 Litovel,
IČ: 25887858, o svozu a likvidaci odpadů.
9. Rada města Konice schvaluje rozpočtové
opatření č. 4/2019.
10. Rada města Konice schvaluje rozpočtové
opatření č. 5/2019.
11. Rada města Konice schvaluje plán účetního odpisu majetku města Konice na rok 2019.

12. Rada města Konice schvaluje odpisové plány na rok 2019 Základní škole a gymnáziu
města Konice, příspěvkové organizaci a Mateřské škole Konice, příspěvkové organizaci,
dle příloh důvodové zprávy.
13. Rada města Konice schvaluje Městskému
kulturnímu středisku Konice, příspěvkové organizaci, podání žádostí o neinvestiční dotace
z programu Podpory kultury v Olomouckém
kraji a z Programu podpory cestovního ruchu
a zahraničních vztahů na rok 2019 vyhlášených Olomouckým krajem dle přílohy důvodové zprávy.
14. Rada města Konice schvaluje změnu přílohy č. 2 Podpisové vzory odpovědných pracovníků, která je součástí Komplexního souboru vnitroorganizačních účetních směrnic
č. 5/2016 – směrnice č. 3/2016 Oběh účetních
dokladů.
15. Rada města Konice schvaluje:
a. poskytnutí dotace na celoroční činnost „Sboru dobrovolných hasičů v Nové Dědině“, ve
výši 25 000 Kč.
b. Smlouvu o poskytnutí dotace na celoroční
činnost „Sbor dobrovolných hasičů v Nové Dědině“, IČ: 62860585, ve výši 25 000 Kč.
c. poskytnutí dotace na celoroční činnost
„Sboru dobrovolných hasičů v Konici“, ve výši
49 000 Kč.
d. Smlouvu o poskytnutí dotace na celoroční
činnost „Sbor dobrovolných hasičů v Konici“,
IČ: 70900311, ve výši 49 000 Kč.
e. poskytnutí dotace na celoroční činnost
„Sbor dobrovolných hasičů v Runářově“, ve
výši 20 000 Kč.
f. Smlouvu o poskytnutí dotace na celoroční
činnost „Sbor dobrovolných hasičů v Runářově“, IČ: 62860836, ve výši 20 000 Kč.
16. Rada města Konice schvaluje:
a. poskytnutí dotace na celoroční činnost
„Charitě Konice – Mateřské centrum Srdíčko
Konice“, ve výši 20 000 Kč.
b. Smlouvu o poskytnutí dotace na celoroční
činnost „Charita Konice – Mateřské centrum
Srdíčko Konice“, IČ: 47921218, ve výši 20000 Kč.
c. poskytnutí dotace na celoroční činnost „Středisku rané péče SPRP“, pobočka Olomouc, ve
výši 5 000 Kč.
d. poskytnutí dotace na celoroční činnost „Středisku rané péče SPRP“, pobočka Olomouc, ve
výši 5 000 Kč.
e. poskytnutí dotace na celoroční činnost „Člověku v tísni, o. p. s.“, pobočce Olomouc, ve výši
5 000 Kč.
f. Smlouvu o poskytnutí dotace na celoroční
činnost „Člověk v tísni, o. p. s.“, pobočka Olomouc, IČ: 25755277, ve výši 5 000 Kč.
17. Rada města Konice schvaluje:
a. poskytnutí dotace na celoroční činnost „Mysliveckému spolku Konice, z. s.“, ve výši 5 000 Kč.
b. Smlouvu o poskytnutí dotace na celoroční činnost „Myslivecký spolek Konice, z. s.“,
IČ: 65762991, ve výši 5 000 Kč.
c. poskytnutí dotace na celoroční činnost „Český svaz chovatelů – základní organizace Konice, z. s.“, ve výši 5 000 Kč.
d. Smlouvu o poskytnutí dotace na celoroční
činnost „Český svaz chovatelů – základní or-
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ganizace Konice, z.s.“, IČ: 775948053, ve výši
5 000 Kč.
e. poskytnutí dotace na celoroční činnost „Muzeu řemesel Konicka, z. s.“, ve výši 10 000 Kč.
f. Smlouvu o poskytnutí dotace na celoroční
činnost „Muzeum řemesel Konicka, z. s.“, IČ:
227740678, ve výši 10 000 Kč.
g. poskytnutí dotace na celoroční činnost
„Klub orientačního běhu Konice, z. s.“, ve výši
10 000 Kč.
h. Smlouvu o poskytnutí dotace na celoroční
činnost „Klub orientačního běhu Konice, z. s.“,
IČ: 44053967, ve výši 10 000 Kč.
18. Rada města Konice schvaluje uzavření
Smlouvy o zřízení věcného břemene č.: PV014330052780/001 mezi městem Konice
a E.ON Distribuce, a. s., na pozemku p. č. 199/1
v k. ú. Konice spočívající v právu zřídit, provozovat, opravovat a udržovat distribuční soustavu na pozemku. Věcné břemeno zahrnuje
též právo provádět na distribuční soustavě
úpravy za účelem její obnovy, výměny, modernizace nebo zlepšení její výkonnosti, včetně jejího odstranění. Dále má E.ON Distribuce, a. s., právo vstupovat a vjíždět na pozemek
v souvislosti s realizací práv vyplývajících jí
z věcného břemene.
19. Rada města Konice schvaluje uzavření
Smlouvy o zřízení věcného břemene č.: PV014330052719/001 mezi městem Konice
a E.ON Distribuce, a. s., na pozemcích p. č. 327/1,
373, 376, 1905/6 a 1905/7 v k. ú. Konice spočívající v právu zřídit, provozovat, opravovat
a udržovat distribuční soustavu na pozemku.
Věcné břemeno zahrnuje též právo provádět
na distribuční soustavě úpravy za účelem její
obnovy, výměny, modernizace nebo zlepšení
její výkonnosti, včetně jejího odstranění. Dále
má E.ON Distribuce, a. s., právo vstupovat
a vjíždět na pozemek v souvislosti s realizací
práv vyplývajících jí z věcného břemene.
20. Rada města Konice bere na vědomí žádost
spolku Babybox pro odložené děti – STATIM,
z. s., IČ: 27006891, o finanční podporu na zřízení nového babyboxu v Přerově.
21. Rada města Konice bere na vědomí žádost
Domova pro seniory Kostelec na Hané a jeho
zřizovatele města Kostelec na Hané o finanční
dar ve výši 9 400 Kč.
22. Rada města Konice:
a. souhlasí s udělením výjimky ze stavební
uzávěry na stavbu rodinného domu umístěného na parcele č. 5721 k. ú. Konice podle
situačního výkresu, který je součástí přílohy
důvodové zprávy k usnesení rady. V případě,
že bude stavba na pozemku umístěna jinak,
souhlas s výjimkou pozbývá platnost a stavebník musí požádat o novou výjimku.
b. rozhodla, že komunikaci parc. č. 5718 k. ú.
Konice nebude zpevňovat. Pokud stavebník
bude zpevnění požadovat, provede je sám na
své náklady (vypracování dokumentace pro speciální stavební úřad, vyřízení povolení, zhotovení díla, po dokončení předání městu Konice).
c. rozhodla o povolení výjimky za výše uvedených podmínek a za předpokladu, že městu
Konice nevzniknou žádné náklady spojené
s výstavbou a provozem rodinného domu.
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23. Rada města Konice schvaluje:
a. účast města Konice na elektronické aukci
v roce 2019 na nákup elektrické energie
a zemního plynu pro období 2020 a 2021 prostřednictvím společnosti ENTERplex, s. r. o.,
IČ: 29055601.
b. Smlouvu o spolupráci při výběru dodavatele elektrické energie mezi městem Konice
a společností ENTERplex, s. r. o., IČ: 29055601.
c. Smlouvu o spolupráci při výběru dodavatele zemního plynu mezi městem Konice a společností ENTERplex, s. r. o., IČ: 29055601.
24. Rada města Konice schvaluje uzavření Pojistné smlouvy na pojištění členů Jednotky
sboru dobrovolných hasičů obce pro případ
úrazu a pojištění odpovědnosti za újmu se společností Hasičská vzájemná pojišťovna, a. s.
25. Rada města Konice schvaluje rozpočtové
opatření č. 6/2019.
26. Rada města Konice:
a. navrhuje Zastupitelstvu města Konice schválit zrušení předkupního práva a věcného břemene cesty k pozemku p. č. 1427/2 v k. ú. Konice. Náklady spojené se zrušením předkupního práva a věcného břemene cesty ponese
Ing. P.
b. ukládá majetkoprávnímu odboru zpracovat
materiál na jednání Zastupitelstva města Konice v souladu s výše uvedeným bodem usnesení.
27. Rada města Konice:
a. navrhuje Zastupitelstvu města Konice schválit uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu
od vybrané účetní jednotky – Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje do majetku města Konice. Bezúplatný převod se týká
1× radiostanice ruční SMART včetně adaptéru vozidlového.
b. ukládá majetkoprávnímu odboru zpracovat materiál na jednání Zastupitelstva města
Konice v souladu s výše uvedeným bodem usnesení.
28. Rada města Konice schvaluje vyvěšení tibetské vlajky dne 10. března, v den výročí povstání Tibeťanů proti čínské okupaci Tibetu.
Usnesení č. 15 bylo schváleno v poměru:
pro 4, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení č. 28 bylo schváleno v poměru:
pro 3, proti 1, zdržel se 1.
Ostatní usnesení byla schválena v poměru:
pro 5, proti 0.

Rada města Konice
11. března 2019
Usnesení č. 7/2019
1. Rada města Konice v působnosti valné hromady společnosti Služby města Konice, spol.
s r. o., Husova 347, 798 52 Konice, IČ: 48909467,
schvaluje Dodatek č. 01/2019 Směrnice pro odměňování zaměstnanců a poskytování ostatních
osobních a věcných nákladů ze dne 16. 2. 2004.
2. Rada města Konice doporučuje zastupitelstvu města Konice schválit Směrnici města
č. 1/2019 Směrnice pro používání sociálního
fondu.
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3. Rada města Konice:
a. na základě vyhlášky č. 220/2013 Sb. o požadavcích na schvalování účetních závěrek
vybraných účetních jednotek dle §11, dne
11. 3. 2019 Rada města Konice ve složení členů Ing. Michal Obrusník, Bc. Jaroslav Procházka, Ing. Arnold Rozehnal a Mgr. Antonín
Vymětal schvaluje účetní závěrku Základní
školy a gymnázia města Konice, příspěvkové
organizace, Tyršova 609, 798 52 Konice, IČ:
47918594, sestavenou k rozvahovému dni
31. 12. 2018.
b. schvaluje hospodářský výsledek za rok 2018
ve výši 177 082,07 Kč a schvaluje rozdělení
zlepšeného hospodářského výsledku tak, že
tento bude plně přidělen do rezervního fondu.
4. Rada města Konice:
a. na základě vyhlášky č. 220/2013 Sb. o požadavcích na schvalování účetních závěrek
vybraných účetních jednotek dle §11, dne
11. 3. 2019 Rada města Konice ve složení členů Ing. Michal Obrusník, Bc. Jaroslav Procházka, Ing. Arnold Rozehnal a Mgr. Antonín
Vymětal schvaluje účetní závěrku Mateřské
školy Konice, příspěvkové organizace, Smetanova 202, 798 52 Konice, IČ: 70988480, sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2018.
b. schvaluje zlepšený hospodářský výsledek
za rok 2018 ve výši 50 252,16 Kč a schvaluje
rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku tak, že tento bude plně přidělen do rezervního fondu.
5. Rada města Konice:
a. na základě vyhlášky č. 220/2013 Sb. o požadavcích na schvalování účetních závěrek
vybraných účetních jednotek dle §11, dne
11. 3. 2019 Rada města Konice ve složení
členů Ing. Michal Obrusník, Bc. Jaroslav Procházka, Ing. Arnold Rozehnal a Mgr. Antonín
Vymětal schvaluje účetní závěrku Městského kulturního střediska Konice, Kostelní 46,
798 52 Konice, IČ: 00209988, sestavenou
k rozvahovému dni 31. 12. 2018.
b. schvaluje zlepšený hospodářský výsledek
za rok 2018 ve výši 15 802,23 Kč a schvaluje
rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku tak, že tento bude plně přidělen do rezervního fondu.
6. Rada města Konice schvaluje darovací smlouvu – poskytnutí neúčelového daru (dle § 2055
a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění) Muzeu kočárů, z. ú., Čechy pod Kosířem dle důvodové zprávy.
7. Rada města Konice bere na vědomí zprávu
o výsledku kontroly nahrazující interní audit
dle §29, odstavce 6) a §30, odst. 7) zákona
320/2001 Sb. ve městě Konice za kontrolované období 1. 1. až 31. 12. 2018.
8. Rada města Konice schvaluje rozpočtové
opatření č. 7/2019.
9. Rada města Konice schvaluje uzavření Smlouvy č. 24 o nájmu vývěsní skříňky č. 15 s Komunistickou stranou Čech a Moravy, IČ: 00496936,
za nájemné ve výši 100 Kč/rok + platná sazba
DPH.
10. Rada města Konice schvaluje uzavření
Smlouvy o zřízení služebnosti mezi městem
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Konice a Českou telekomunikační infrastrukturou, a. s., na pozemku p. č. 1085/2 v k. ú. Konice spočívající v právu umístění a provozování podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě.
11. Rada města Konice:
a. nedoporučuje Zastupitelstvu města Konice
schválit darování podílu 1/720 na pozemku
p. č. 3122 v k. ú. Runářov a podílu 95/20085
na pozemcích p. č. 4040, 4086, 5287, 5494
a 5495 v k. ú. Konice od pana J. H. do vlastnictví města Konice.
b. nedoporučuje Zastupitelstvu města Konice
schválit darování podílu 1/720 na pozemku
p. č. 3122 v k. ú. Runářov a podílu 95/20085
na pozemcích p. č. 4040, 4086, 5287, 5494
a 5495 v k. ú. Konice od paní L. H. do vlastnictví města Konice.
c. nedoporučuje Zastupitelstvu města Konice
schválit darování podílu 1/720 na pozemku
p. č. 3122 v k. ú. Runářov a podílu 95/20085
na pozemcích p. č. 4040, 4086, 5287, 5494
a 5495 v k. ú. Konice od paní I. D. do vlastnictví
města Konice.
12. Rada města Konice doporučuje ke schválení Zastupitelstvu města Konice:
a. poskytnutí dotace na celoroční činnost
„Tělocvičná jednota Sokol Konice“, ve výši
100.000 Kč.
b. Smlouvu o poskytnutí dotace na celoroční
činnost „Tělocvičná jednota Sokol Konice“,
IČ: 47919949, ve výši 100.000 Kč.
13. Rada města Konice bere na vědomí kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání do Mateřské školy Konice, příspěvková
organizace, pro školní rok 2019/2020.
14. Rada města Konice bere na vědomí oznámení ředitelky Mateřské školy Konice, příspěvkové organizace, o stanovení termínu zápisu
do mateřské školy pro školní rok 2019/2020.
15. Rada města Konice schvaluje použití finančních darů MěKS v Konici na zajištění koncertů
Kruhu přátel hudby v celkové výši 22 000 Kč.
16. Rada města Konice schvaluje rozpočtové
opatření č. 8/2019.
17. Rada města Konice schvaluje rozpočtové
opatření č. 9/2019.
18. Rada města Konice schvaluje úpravu rozpočtu – zapojení rezervního fondu ZŠ a gymnáziu města Konice, příspěvkové organizaci,
Tyršova 609, 798 52 Konice, dle důvodové
zprávy.
19. Rada města Konice schvaluje žádost o nerovnoměrné rozložení příspěvku na provoz na
období duben až prosinec 2019 ZŠ a gymnáziu města Konice, příspěvkové organizaci, Tyršova 609, 798 52 Konice.
20. Rada města Konice bere na vědomí oznámení ředitelky Základní školy a gymnázia města Konice, příspěvkové organizace, o přerušení činnosti školní družiny v době velikonočních prázdnin.
21. Rada města Konice:
a. schvaluje Smlouvu o převzetí odpadu (pneumatik) mezi MAREK spedition, s. r. o., se sídlem
Vyšehrad 246, Konice, IČ: 28331214, a městem
Konice, se sídlem Masarykovo nám. 27, Konice,

ZPRAVODAJ KONICE

strana 4
IČ: 00288365, s platností od 1. 4. 2019 na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní lhůtou.
b. ukládá majetkoprávnímu odboru uzavřít výše uvedenou smlouvu s MAREK spedition, s. r. o.
22. Rada města Konice:
a. schvaluje pronájem části Masarykova náměstí v Konici (parcely č. 695/1 v k. ú. Konice)
za účelem provozování lunaparku panu Karlu
Zelinkovi, Chválkovická č. p. 160, 779 00 Olomouc IČ: 16363949, ve dnech 10. – 17. 6. 2019
za cenu 59 800 Kč. Platba převodem na účet
města Konice do 1 týdne od podpisu smlouvy.
b. neschvaluje pronájem části Masarykova náměstí v Konici (parcely č. 695/1 v k. ú. Konice)
za účelem provozování lunaparku paní Zuzaně Doležalové, Litenčice č. p. 50, 768 13 Litenčice, IČ: 01626167, ve dnech 10. – 17. 6. 2019.
c. ukládá odboru majetkoprávnímu zpracovat dle výše schválených podmínek smlouvu
o pronájmu a oznámit druhému zájemci, že
jeho žádost se zamítá.
23. Rada města Konice schvaluje provedení
změn v rejstříku škol a školských zařízení dle
předloženého návrhu.
24. Rada města Konice doporučuje ke schválení Zastupitelstvu města Konice rozpočtové
opatření č. 10/2019.
25. Rada města Konice schvaluje rozpočtové
opatření č. 11/2019.
26. Rada města Konice schvaluje uzavření Dohody o umístění kovové konstrukce na budově č. p. 53 v Konici s panem Michalem Dlouhým.
27. Rada města Konice schvaluje smlouvu o dílo
na akci „Oprava části fasády zámku – 4. etapa
(spojovací chodba, jihozápadní strana)“ mezi
městem Konice a STAMO, s. r. o.
28. Rada města Konice:
a. bere na vědomí předložené materiály inspekční činnosti a nápravných opatření.
b. neukládá na základě vlastního řízení ředitelce Základní školy a gymnázia města Konice, příspěvkové organizace, přijmout další opatření nad rámec přijatých opatření k odstranění nedostatků.
29. Rada města Konice pověřuje zastupitele
města Konice pana Františka Nováka jako oddávajícího k uzavírání manželství podle §11a
zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu
a příjmení.
Usnesení byla schválena v poměru: pro 4 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.
INZERCE

Hledám ke koupi chatu,
nebo chalupu
732 307 348

Koupíme rodinný dům
(může být i k opravám)
604 635 465

Zápis do prvního ročníku
základní školy
se uskuteční v budově
Základní školy a gymnázia města
Konice, příspěvkové organizace,
ve čtvrtek 4. dubna 2019
od 13.00 do 17.00 hodin

duben 2019

Jarní dětská burza
9. 4. 2019, 8 – 15 hodin
v Konici na zámku
v 1. patře místnost č. 213
Nakoupíte za dobré ceny nejen oblečení, boty,
hračky, kočárky, odrážedla, sety do postýlky,
... prostě vše pro děti

a v pátek 5. dubna 2019
od 13.00 do 17.00 hodin.
K zápisu prosím vezměte občanský průkaz
zákonného zástupce a rodný list dítěte.
Kritéria přijetí
V souladu s § 178 odst. 2 a § 36 odst. 7 školského zákona budou k povinné školní docházce
v Základní škole a gymnáziu města Konice,
příspěvkové organizaci, přijímány děti s místem trvalého pobytu ve školském obvodu Základní školy a gymnázia města Konice, příspěvkové organizace, a žáci umístění v tomto obvodu ve školském zařízení pro výkon ústavní
výchovy.
V případě zájmu zákonných zástupců budou
přijaty i děti s místem trvalého pobytu mimo
školský obvod Základní školy a gymnázia města Konice, příspěvkové organizace.
Další informace: www.gymnazium-konice.cz

Mateřská škola Konice,
příspěvková organizace, oznamuje:

Zápis do mateřské školy
se koná v pondělí
6. května 2019
od 8.00 do 16.00 hodin.
Prosíme zákonné zástupce, aby si předem vyzvedli v MŠ „Žádost o přijetí“. Vyplněnou a lékařem potvrzenou žádost přineste k zápisu
s rodným listem dítěte a svým občanským průkazem.

Zájemkyně o prodej věciček, kontaktujte nás
pro bližší informace a registraci na mobilu:
739 246 019 nebo emailem na adrese:
charita.srdicko@centrum.cz
Markéta Klíčová
Příjem věcí: 8. 4. 2019 od 8.00 do 16.00 hodin
v MC Srdíčko – přízemí zámku, hned u vchodu vpravo
Výdej věcí: 9. 4. 2018 od 15.00 do 16:00 hodin v místě
konání burzy (nevyzvednuté budou dány na charitu)

MŠ Skřípov
Březen v MŠ
Tento měsíc si děti v MŠ užívaly, protože na ně
čekalo spoustu překvapení. Jako první k nám
přijel Cirkus Pavlíny, Zdeňka a Lucie Paldusových se svými zvířátky.

duben 2019
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Při svém vystoupení dětem předvedli skotačivé pejsky, činčilu, zakrslého králíka a na závěr mládě medvěda mývala.
Dalším překvapením bylo Divadlo Sluníčko
manželů Janečkových, kteří dětem se svými
maňásky zahráli tři pohádky: Hrnečku vař,
O zlaté rybce a O Smolíčkovi.

Ples Sokola Paříž
9. března 2019

Nejvíce se však dětem líbil výlet do Konice.
Děti zde navštívily místní zámek a v něm muzeum řemesel. Velmi pozorně si prohlédly celou expozici a naslouchaly záživnému výkladu
paní Lexmanové, která nás muzeem provázela. Největším zážitkem celého výletu byl exponát největší sekyry vystavené před zámkem.
Za děti a zaměstnance MŠ Skřípov
Ivana Ošlejšková

S dechovkou ve Francii
pokračování ze str. 1
... zahraniční vystoupení, jak pro kapelu, tak
pro většinu mladých muzikantů. Pro kapelu,
kterou tvoří učitelé, bývalí a současní žáci ZUŠ
to byla velká výzva a zároveň odpovědnost za
podaný výkon.
Kapela zaslouží velkou pochvalu za reprezentaci regionu, protože na příštím reprezentačním plese Sokola Paříž bude opět
hrát Holóbkova mozeka.
Stejně jako pořadatelé chválili kapelu a byli
velmi spokojeni s její úrovní, tak i já musím
pochválit pořadatele ze sokola v Paříži. Sokol
netvoří jen Češi a Slováci, kteří žijí již dlouhou
dobu ve Francii, ale i rodilí Francouzi, kteří
mají někoho z rodičů Čecha. Pochvalu si zaslouží zejména za to, že i přes vzdálenost a délku
pobytu neustále udržují své tradice, zvyky, jazyk a dokonce krojované folklórní tance. Dle
slov prezidenta Sokola Paříž fungují nepřetržitě už více než sto let.

Velmi rádi se s našimi zážitky podělíme s vámi na některém našem vystoupení. Už se na
vás těšíme.
Za všechny muzikanty zdraví
Kapelník Jiří Holub

zdroj foto: Holóbkova mozeka
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TISKOVÁ ZPRÁVA
Téměř 400 milionů korun
čeká na podnikatele
Olomoucké aglomerace
(Olomouc – 13. března 2019)
Nositel Integrovaných teritoriálních investic
Olomoucké aglomerace (ITI OA) vyhlásil
v březnu nové výzvy pro podnikatelské subjekty. Finanční prostředky budou čerpány prostřednictvím Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP
PIK) v oblastech podpory Inovace – Inovační
projekt, Aplikace a Potenciál.
„Vyhlášené výzvy jsou určeny pro podnikatele,
kteří chtějí zavádět na trh nový výrobek, technologie či služby, realizovat průmyslový výzkum
a experimentální vývoj či se rozhodli zavést
nebo rozšířit vlastní výzkumné a vývojové kapacity,“ uvedl odpovědný náměstek Matouš
Pelikán.
V rámci nově vyhlášených výzev je pro podnikatele alokováno celkem 378 milionů korun.
S dotačním programem Inovace – Inovační projekt je možné zafinancovat například technologie, stavby či software pro inovované výrobky, které se budou uvádět do výroby a následně na trh. Žadatelé mohou získat až 40 mil. Kč.
U programu Aplikace jsou způsobilými výdaji
zejména mzdy zaměstnanců, náklady na nástroje, přístroje, vybavení a materiál k uskutečnění průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje. Maximální výše dotace pro
podnik činí 100 mil. Kč.
S programem Potenciál si může podnik pokrýt
výdaje spojené s vybudováním podnikového
výzkumného a vývojového zázemí či vybavení nezbytného k uskutečnění průmyslového
výzkumu a vývoje. V rámci programu je možné získat až 30 mil. Kč.
O finanční prostředky mohou žádat podniky
splňující definici malých a středních podniků.
Podporu lze poskytnout také velkým podnikům, avšak jejich projekty musí mít významný pozitivní dopad na životní prostředí anebo
musí být realizovány ve spolupráci s malými
a středními podniky či výzkumnou organizací.
Výzvy jsou určeny pouze pro podniky, které
budou své projekty realizovat na území Olomoucké aglomerace.
Žadatelé o finanční prostředky budou moci své
projektové záměry předkládat do 11. prosince 2019.
„Potenciálním žadatelům bych doporučil, ať
s předkládáním záměrů neotálí, jelikož se jedná o pravděpodobně poslední vyhlášené výzvy
pro podnikatele v rámci tohoto programového
období. Co čeká podnikatele v novém programovém období, je zatím nejisté,“ dodal Matouš
Pelikán.
Integrované teritoriální investice Olomoucké
aglomerace (ITI OA) jsou nástrojem EU vedoucím k podpoře územně vymezené Olomoucké
aglomerace při využití finančních zdrojů z více operačních programů. ITI umožňuje regionálním subjektům v Olomoucké aglomeraci
zapojení se do přípravy a realizace programu,
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který vede k rozvoji území na základě místního přístupu.
Kontakt pro více informací:
Bc. Ondřej Lakomý
Tematický koordinátor
ITI Olomoucké aglomerace
Magistrát města Olomouce,
Odbor dotačních projektů
mobil: +420 721 740 460
ondrej.lakomy@olomouc.eu
Bc. Lucie Hartenbergerová
Tematický koordinátor
ITI Olomoucké aglomerace
Magistrát města Olomouce,
Odbor dotačních projektů
Mobil: +420 731 695 498
Lucie.hartenbergerova@olomouc.eu
Doplňující informace:
www.olomoucka-aglomerace.eu

100 g hořké 70% čokolády
s motivem města Konice

duben 2019
budou připraveny klasické soutěžní kategorie
od DH10 až po H70, kromě toho samozřejmě
nebudou chybět kategorie pro veřejnost (P,
HDR nebo HD10N). Na odpoledne jsou připraveny smíšené sprintové štafety (úseky DHHD),
přihlásit se můžete do kategorie žáků, dospělých nebo veteránů.
Mistrovství Hanácké oblasti ve sprintu
a sprintových štafet, veřejný závod,
3. závod Hanáckého žebříčku jaro a veřejný
závod v orientačním běhu ve sprintu,
rankingový koeficient 1,02.
Závody proběhnou pod záštitou starosty
města Konice Ing. Michala Obrusníka.

KONICKÝ KOTÁR 2019
https://oris.orientacnisporty.cz

Z konického fotbalu
Po více jak čtyřměsíční odmlce začíná o víkendu 30. a 31. března 2019 jarní část soutěžního
ročníku 2018/2019 všech našich fotbalových
mužstev. Pravidelně měsíčně vás tak budeme
opět informovat jednak o programu na následující měsíc a jednak o výsledcích našich za
měsíc uplynulý.
Program našich mužstev je pro konec měsíce
března a duben následující:

MUŽI

Třetí kolekce velice oblíbené čokolády je
opět skladem v prodejně COOP Jednoty
Boskovice v Konici na náměstí.

INZERCE

PRODÁM
PALIVOVÉ DŘÍVÍ
měkké + tvrdé štípané
délka 1 m – rovnané,
štípané 30 – 40 cm sypané,
smrkovou kulatinu 2 m délky.
Hájenka Karlov Šebetov
tel.: 606 893 919
e-mail: zouharhonza@email.cz

KLUB
ORIENTAČNÍHO
BĚHU KONICE
Mistrovství Hanácké oblasti ve
sprintu a sprintových štafet 2019
Zveme všechny orientační běžce i zájemce
z řad široké veřejnosti na závod ve sprintu
a sprintových štafet, který se uskuteční v neděli 28. dubna v Konici – shromaždiště závodu je v budově školy, další důležité informace pak naleznete v rozpisu. Na dopoledne

Mužstvo mužů začíná jarní část soutěže 1.A
třídy utkáním v Bohuňovicích, a to v neděli
31. 3. od 15.00 hodin (odjezd autobusu je ve
13.00 hodin). Poté následuje utkání na domácím hřišti v neděli 7. 4. od 15.30 hodin
s SK Chválkovice a v sobotu 13. 4. zajíždí
k utkání do České Vsi se začátkem v 15.30 hodin (odjezd autobusu ve 12.30 hodin). Následuje další domácí zápas v neděli 21. 4.
od 16.00 hodin s Jiskrou Rapotín. V sobotu
27. 4. zajíždí muži do Leštiny, kde je začátek
v 16.00 hodin (odjezd autobusu ve 14.00 hodin) a další měsíc zahájí opět venkovním zápasem, a to v Haňovicích v neděli 5. 5. od
16.30 hodin.

DOROST
Dorostenci zahajují jarní část na domácím hřišti v sobotu 30. 3. od 10.00 hodin s FK Mohelnice. Následující sobotu 6. 4. zajíždí dorost
do Nových Sadů a v neděli 14. 4. hostí na
svém hřišti od 10.00 hodin mužstvo Sokola
Chomoutov. V sobotu 20. 4. zajíždí k dalšímu
mistrovskému utkání do Zábřehu se začátkem
v 10.00 hodin (odjezd autobusu v 8.00 hodin).
A pak následuje série tří zápasů na domácím
hřišti, a to v neděli 28. 4. s 1. FC Viktorií
Přerov B, ve středu 1. 5. se Sokolem Velké
Losiny a v sobotu 4. 5. s 1. HFK Olomouc B.
Začátky všech tří zápasů jsou shodně v 10.00
hodin.
ŽÁCI
I mužstva žáků začínají koncem března, a to
v neděli 31. 3. utkáním v Želatovicích – starší začínají v 10.45 hodin, mladší v 9.00 hodin
(odjezd autobusu v 7.00 hodin).

duben 2019
V neděli 7. 4. hostí žáci mužstva Sokola
Olšany – starší od 10.45 hodin, mladší od
9.00 hodin. K dalším utkáním zajíždí žáci
v sobotu 13. 4., a to do Zábřehu – starší
začínají v 10.00 hodin, mladší v 11.45 hodin
(odjezd autobusu v 8.00 hodin). V neděli
21. 4. hostí na domácím hřišti mužstva Sokola Čechovice – starší v 10.45 hodin, mladší
v 9.00 hodin. Po tomto domácím zápase následuje serie tří utkání na hřištích soupeřů,
a to v sobotu 27. 4. v Nových Sadech – starší
od 10.00 hodin, mladší od 12.00 hodin, ve středu 1. 5. v Kozlovicích – starší v 11.30 hodin,
mladší v 10.00 hodin (odjezd autobusu v 8.00
hodin) a série končí utkáními v Mohelnici
v neděli 5. 5. – starší začínají v 9.00 hodin,
mladší v 10.45 hodin (odjezd autobusu v 7.00
hodin).
PŘÍPRAVKA
Rozpis utkání starší a mladší přípravky není
dosud k dispozici, budete však o něm aktuálně informováni v našich vývěsních skříňkách
a našem webu fotbal-konice.cz.
Tolik k základním počátečním informacím. Pokud dojde k případným změnám, sledujte pozorně informace ve vývěsních skříňkách a na
webu Sokola Konice, s. r. o. – fotbal-konice.cz.
A teď už nezbývá než se těšit na zahájení jarní
části sezóny a přijít povzbudit všechna naše
mužstva. Na setkání se všemi příznivci konického fotbalu se těší především všichni hráči, ale
i funkcionáři a autor tohoto příspěvku Pavel
Klíč.
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PROGRAM
duben 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
3. 4. – Ptáčku, jak zpíváš?
10. 4. – Velikonoční tradice
17. 4. – Zajíčkova nadílka
19. 4. – ZAVŘENO – SVÁTEK
24. 4. – Pampeliškový den
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KULTURNÍ
PŘEHLED
DUBEN 2019

VÝSTAVA
KPH
KONCERTNÍ SÁL ZÁMKU KONICE
Ve středu 3. 4. 2019 v 19.00 hodin

PĚVECKÝ DÍVČÍ SBOR
Střední pedagogické školy Kroměříž
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.
Ve čtvrtek 11. 4. 2019 v 19.00 hodin

TOCCATA E CHIACCONA
Karel Fleischlinger – kytarový recitál
Vstupné dobrovolné

BESEDA
ZÁMEK KONICE – ZASEDACÍ MÍSTNOST
V pátek 12. 4. 2019 v 18 hodin

„PŘENDITE SI SPLKNÓT“
Zábavný pořad Petra Lindušky
v hanáckém nářečí s hudebním
doprovodem Bohuslavy Šmídové
Pohodový večer při vínečku – vstupné: 30 Kč

VÝSTAVA
GALERIE ZÁMKU KONICE

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

OBRÁZKY BERNADETY BAČOVÉ

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

Výstava od 12. 4. do 17. 5. 2019
doplněná prodejem velikonočních dárků.
Po – Pá: 9.00 – 12.00 a 13.00 – 16.00 hodin

Program KČT KONICE

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

WORKSHOP

duben 2019

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

Neděle 7. 4. 2019 Nectava – vlakem v 10.47
hodin do Nectavy. Dále po ZZ k pomníku letců, přejdeme na ČZ a přes Šubířov se dostaneme až do Konice. 16 km.
Sobota 13. 4. 2019 Moravská Třebová – Vandr skrz Maló Hanó – odjezd vlakem v 8.47 hodin – pochod KČT TJ Slovan Moravská Třebová, 8, 15 km nebo 22 km, příjezd v 18.39 hodin. 15 – 22 km.
Pondělí 22. 4. 2019 Velikonoční procházka – z Prostějova na Plumlov, upřesníme podle zájemců.
Sobota 27. 4. 2019 Javoříčko – sraz v 7.30
hodin u sokolovny. Známou cestou se vydáme
přes Vojtěchov do Javoříčka. Začátek pietního
aktu je v 11 hodin. Po občerstvení se vydáme
zpět do Konice. 22 km.
Neděle 5. 5. 2019 Čunín – kolem studánek
– sraz na kruháči ve 13 hodin. Statkovou cestou do Runářova, kousek po silnici ke Lhotě.
Lesem se dostaneme ke studánkám a k sedmi chatám. Odtud dojdeme do Čunína a dále
do Konice. 10 km.
Pěkné velikonoční svátky přejí turisté!!!

MIMOŘÁDNÉ AKCE – DUBEN 2019

GALERIE ZÁMKU KONICE
Ve čtvrtek 18. 4. 2019 od 9.00 do 14.00 hodin

VELIKONOČNÍ DÍLNA
Pořádá MC Srdíčko a MěKS Konice
Vstupné: 30 Kč

9. 4. (9.00 – 15.00 hodin)
Jarní dětská burza, zámek Konice
Příjem věcí: 8. 4. od 8.00 do 16.00 hodin
v MC Srdíčko, tel.: 739 246 019

PRAHA – DIVADLO HYBERNIA
V sobotu 27. 4. 2019

17. 4. (od 9.30 hodin) Zajíčkova nadílka

DOKTOR OX (muzikálová komedie)

18. 4. (9.00 – 14.00 hodin)
Velikonoční dílna v zámecké galerii
Pořádá MC Srdíčko
ve spolupráci s MěKS Konice

Předprodej v TIC Konice, cena 799 Kč
Odjezd z autobusového nádraží v 6.30 hodin

24. 4. (od 10.00 hodin) Rodičovská beseda
na téma vývoj a podpora dětského zraku,
lektorka Petra Navrátilová, DiS.
Instruktorka stimulace zraku,
Raná péče Olomouc

Půjčovní doba: pondělí – středa – pátek
9.00 – 11.00 a 11.30 – 16.00 hodin
Duben – akce pro ZŠ a MŠ
www.konicka.knihovna.cz

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

DIVADLO

KNIHOVNA

Turistické informační centrum
Otevřeno ve všední dny 9.00 – 12.30
a 13.00 – 16.00 hodin.
Prohlídky zámku Konice a expozic Muzea
řemesel zajistíme 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

SKLÁRNY MORAVIA a.s.
výrobce obalového skla s dlouholetou tradicí

PŘIJME ZAMĚSTNANCE
do nepřetržitého provozu na pracovní pozice:

DĚLNÍK SKLÁŘSKÉ VÝROBY
• STROJNÍK SKLÁŘSKÝCH STROJŮ
•

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
Máme zájem o spolehlivé zaměstnance, kteří budou ochotni pracovat
v nepřetržitém provoze.
Bližší informace k nabízené práci rádi poskytneme při osobním setkání
nebo telefonicky. Všechny dotazy Vám zodpoví paní Ivona Petrová.
Na Vaše písemné odpovědi se strukturovaným životopisem se těšíme na adrese:

SKLÁRNY MORAVIA, a.s., 679 39 Úsobrno 79
e-mail: iva.petrova@sklomoravia.com, tel.: 739 661 710, 576 427 706

w w w. s k l o m o r a v i a . c z

Obec Dzbel
ve spolupráci s místním SDH si Vás
co nejsrdečněji dovoluje pozvat na

VELIKONOČNÍ VÝSTAVU
kterou pořádá v obecní hospodě a to ve dnech:
Pátek 12. 4. 2019 14.00 - 19.00
Sobota 13. 4. 2019 14.00 - 19.00
Neděle 14. 4. 2019 14.00 - 17.00
Ukázky výrobků
a možnost jejich
zakoupení

v letošním roce
upřesnění zahájení na našem facebooku,
nebo na našich stránkách
předběžný odhad sklizně je druhá polovina května
(v závislosti na počasí)
samosběr bude probíhat v areálu družstva v Chornicích

Sklizeň je jednoduchá a rychlá vzhledem k tomu, že jahody pěstujeme
na vyvýšených stolech ve fóliovnících. Díky tomu bude sklizeň probíhat
ZA KAŽDÉHO POČASÍ. Sklízí se čisté jahody, ke kterým se NEOHÝBÁTE.
Trnavská 267 | 569 42 Chornice | www.malohanackazelenina.cz

Malohanácká zelenina
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