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

Krizový štáb města Konice uvádí základní rekapitulaci opatření a pokynů
tak, jak byla v platnosti ke dni uzávěrky Zpravodaje Konice
• Město Konice zajišťuje potřebnou pomoc
osobám starším 70 let ve spolupráci s Charitou Konice, a to včetně nákupu potravin
a léků. V případě potřeby volejte v pracovní
dny od 7.00 do 15.00 hodin na telefonní
číslo 736 250 539.
• Výměnu občanského průkazu, pasu nebo
řidičského průkazu není třeba nyní řešit,
můžete se prokazovat neplatným dokladem
nebo jiným platným dokladem, a to až do
skončení nouzového stavu.
• eRecept – kontaktujte telefonicky svého lékaře, ten posoudí, zda může eRecept vystavit, pokud ano, může vám jeho kód zaslat
pomocí SMS, ten můžete předat další osobě,
která pro vás lék zajistí (toto je nejvhodnější
způsob předání eReceptu)
• Daňové přiznání můžete podat nově až do
30. 6. 2020, finanční úřad v Konici je uzavřen,
podání lze učinit elektronicky nebo v omezených časech na podatelně FÚ v Prostějově
• Podání občanů na Městský úřad v Konici
lze činit výhradně dálkově, tedy prostřed-

nictvím pošty, datových schránek nebo elektronicky se zaručeným elektronickým podpisem přes e-podatelnu. Platby lze činit bezhotovostně
• Celostátní portál pro organizaci pomoci
dobrovolníků přizpůsobený aktuální krizové situaci www.chcipomoct.cz
Dále je možné doporučit stránky www.sousedskapomoc.cz a aplikace Seniore, která
propojuje na mapovém podkladu dobrovolníky se seniory, kteří potřebují pomoct. Bližší informace najdete na adrese https://seniore.org
• OSVČ mohou prostřednictvím živnostenského úřadu požádat o ošetřovné na osoby
mladší 13 let. Pro bližší informace volejte
582 401 451
• Krajský úřad Olomouckého kraje zřídil
stránky www.krajpomaha.cz o nákaze COVID-19 v Olomouckém kraji
• Prosíme, abyste pozorně sledovali hlášení rozhlasu, v němž jsou podávány nejaktuálnější informace pro občany.

Kdo projížděl v sobotu 8. 2. Jesencem, mohl si všimnout, že tamní „kulturák“ se proměnil v místo hazardu! Kdo však neodolal pokušení a zastavil, aby své peníze roztočil v ruletě, vhodil do automatu či vsadil vše
na jedinou kartu, musel být zklamán. Po vstupu do prostor CASINA uviděl totiž nádherné róby dam a elegantní společenské oděvy pánů – ruletu, výherní automaty, karty a žetony jen jako pouhou dekoraci. Téma
CASINO si vybrali studenti oktávy z konického gymnázia pro svůj maturitní ples (celkově už 23.) spojený se stužkováním. Jeden z již nejtradičnějších plesů na Konicku (a můžeme říci „konický vrchol plesové

• Společné prohlášení praktických lékařů:
důrazně žádáme spoluobčany, aby při
vstupech do čekáren a ordinací byli vybaveni rouškami nebo jiným překrytím nosu
a úst (šátek, šála apod.) a navštěvovali ordinace jen v akutních případech a po telefonické konzultaci s lékařem. Dále žádáme
o nošení roušek ve veřejných prostorech včetně obchodů a lékáren. Také mezi sebou dodržujte rozestupy alespoň 2 metry. Je to nutné pro ochranu Vás i ostatních.
• Mateřská škola Konice, příspěvková organizace, sděluje, že žádosti o ošetřovné vydává ředitelka školy, v době od 9.00 do 11.00
hodin.
• Základní škola a gymnázium města Konice,
příspěvková organizace, oznamuje žákům
a jejich zákonným zástupcům, že po dobu
přerušení výuky najdou pokyny k procvičování učiva na webových stránkách školy.
Žáci, kteří nemají přístup na internet, mohou o pokyny požádat telefonicky na čísle
582 302 671.

sezony“) není však záležitostí jednoho večera. Nacvičení předtančení,
výroba dekorací, natáčení videa, oslovení sponzorů atd. zabere několik měsíců příprav. Pokud ale zapojíte do práce třídu, jakou je letošní
oktáva, úspěch se zaručeně dostaví. Pod taktovkou režiséra, střihače,
hlavního scénáristy i kameramana Martina Burgeta a dalších 19 herců
vzniklo maturitní video, které můžete zhlédnout na youtube.com.
Všem, kteří se plesu zúčastnili, děkujeme za podporu, stejně jako sponzorům, díky nimž mohla být tombola opět bohatá.
A nyní se už pomalu blížíme na ruletě osudu k okénku MATURITA, tak
nám přejte štěstí, ať se přes něj přehoupneme bez větších obtíží!
Bronislav Fojt, třídní učitel oktávy
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Zveřejněné zápisy ze všech zasedání jsou ve
zkrácené verzi. Podrobnosti a přesné nasměrování rozpočtových opatření na účty najdete na internetové adrese: www.konice.cz, záložka úřad a samospráva, úřední deska, rozpočet, závěrečný účet – rozpočtová opatření,
nebo na úřední desce města Konice.

Zastupitelstvo města Konice
17. února 2020
Zápis č. 10/2020
z 10. veřejného zasedání zastupitelstva města Konice konaného dne 17. února 2020
v malém sále zámku v Konici.
Přítomni: Ing. Leo Doseděl, Bc. Jaroslav Procházka, Ing. Arnold Rozehnal, Ing. Michal Obrusník, Mgr. Petr Vařeka, Mgr. Antonín Vymětal, Pavel Šín, Vlastimil Šmída, Ing. Petr Ullman,
František Novák, Tomáš Vrba, Jakub Vlček,
Mgr. Ludmila Kopečná Nedomanská
Omluveni: Antonín Vymětal, Pavel Studený,
Tajemník: Ing. Bc. Dušan Opletal – omluven
Program:
1. Zahájení.
2. Kontrola usnesení ZM a RM za období od
2. 12. 2019 do 17. 2. 2020.
3. Navýšení příspěvku na provoz na rok 2020
Technické služby Konice, p. o.
4. Rozpočtová opatření.
5. Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace.
6. Majetkové záležitosti.
7. Zhodnocení financí města.
8. Pojmenování dvou nových ulic – zkrácení
názvů.
9. Vstup města Konice do SMS ČR.
10. Návrh na schválení smíru.
11. Žádost o poskytnutí individuální dotace.
12. Připomínky, dotazy a podněty členů ZMK
a dalších osob.
13. Usnesení a závěr.
Usnesení č. 10/2020
Zastupitelstvo města Konice dne 17. 2. 2020:
1. Schvaluje doplněný program zasedání zastupitelstva.
2. Schvaluje kontrolu usnesení ZM a RM za
období od 2. 12. 2019 – 17. 2. 2020.
3. Zastupitelstvo města Konice schvaluje pro
rok 2020 navýšení příspěvku na provoz Technickým službám Konice, příspěvkové organizaci, IČ: 08736987, o 3 000 000 Kč.
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4. Rozpočtové opatření:
a) Rozpočtové opatření č. 1/2020
Zastupitelstvo města Konice schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2020.
b) Rozpočtové opatření č. 4/2020.
Zastupitelstvo města Konice schvaluje rozpočtové opatření č. 4.
c) Rozpočtové opatření č. 5/2020.
Zastupitelstvo města Konice schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2020.
5. Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace Charita Konice – charitní pečovatelská služba, domácí zdravotní a hospicová
péče, Sokol Konice, Junák, z. s.
1. a) Schvaluje poskytnutí dotace na celoroční činnost „Charitě Konice – na službu domácí
zdravotní a hospicová péče“ ve výši 100 000 Kč.
b) Schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace na celoroční činnost „Charita Konice – domácí zdravotní a hospicová péče“, IČ: 47921218,
ve výši 100 000 Kč.
2. a) Schvaluje poskytnutí dotace na celoroční činnost „Charita Konice – charitní pečovatelská služba“ ve výši 150 000 Kč.
b) Zastupitelstvo města Konice schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace na celoroční
činnost „Charita Konice – charitní pečovatelská služba“, IČ: 47921218, ve výši 150 000 Kč.
3. a) Schvaluje poskytnutí dotace na celoroční činnost „Tělocvičná jednota Sokol Konice“
ve výši 90 000 Kč.
b) Schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace na
celoroční činnost „Tělocvičná jednota Sokol
Konice “, IČ: 47919949, ve výši 90 000 Kč.
4. a) Schvaluje poskytnutí dotace na akci (investice – zakoupení táborového hangáru) „Junák – český skaut, středisko Konice, z. s.“ ve
výši 10 000 Kč.
b) Schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace na
akci (investice – zakoupení táborového hangáru) „Junák – český skaut, středisko Konice,
z. s.“, IČ: 65762886, ve výši 10 000 Kč.
6. Majetkové záležitosti:
a) Prodej části pozemku p. č. 5714/1 v k. ú.
Konice – Valentovi
1. Zastupitelstvo města Konice schvaluje prodej části pozemku p. č. 5714/1 v k. ú. Konice
manželům Valentovým za cenu 248,10 Kč/m2
+ aktuální sazba DPH, a to s následující podmínkou prodeje: „Kupující se zavazuje do 3 roků od prodeje pozemku předložit na město
Konice, odbor majetkoprávní, kopii stavebního povolení na výstavbu rodinného domu na
p. č. 5714/1 v k.ú. Konice a začít stavět. V případě nesplnění této podmínky se kupující zavazuje převést pozemek za stejnou cenu zpět
prodávajícímu.“
2. Zastupitelstvo města Konice ukládá MPO
zajistit uzavření smlouvy v souladu s výše
uvedeným bodem usnesení.
b) Prodej části pozemku p. č. 468/1 a 467/1
v k. ú. Konice – E.ON
1. Zastupitelstvo města Konice schvaluje prodej části p. č. 468/1 a 467/1 v k. ú. Konice společnosti E.ON Distribuce, a. s., za cenu 320 Kč/
m2 + aktuální sazba DPH.
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2. Zastupitelstvo města Konice ukládá MPO
zajistit uzavření smlouvy v souladu s výše uvedeným bodem usnesením.
c) Bezúplatný převod pozemků v k. ú. Konice – UZSVM
1. Zastupitelstvo města Konice revokuje usnesení zastupitelstva města č. 6/2019-6a ze dne
2. 9. 2019.
2. Zastupitelstvo města Konice schvaluje
Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci s omezujícími podmínkami č. UZSVM/BPV/3029/2019-BPVM
týkající se bezúplatného převodu pozemků
p. č. 808/10, 808/17, 870 a 873 v k. ú. Konice
z majetku ČR – Úřadu pro zastupování státu ve
věcech majetkových do majetku města Konice.
3. ZM ukládá MPO zajistit uzavření smlouvy
v souladu s výše uvedeným usnesením.
d) Vzájemný prodej – Hausmaier
1. Zastupitelstvo města Konice schvaluje odkoupení pozemku p. č. 4794 v k. ú. Konice od
p. Hausmaiera za cenu 350 Kč/m2 včetně platné sazby DPH dle důvodové zprávy.
2. Zastupitelstvo města Konice ukládá MPO
zajistit uzavření smlouvy v souladu s výše uvedeným bodem usnesení.
e) Odkoupení pozemku p. č. 4793 – Klíčová
1. Zastupitelstvo města Konice schvaluje odkoupení pozemku p. č. 4793 v k. ú. Konice od
p. Klíčové za 350 Kč/m2 vč. platné sazby DPH.
2. Zastupitelstvo města Konice ukládá MPO
zajistit uzavření smlouvy v souladu s výše uvedeným bodem usnesení.
f) Převod majetku – Technické služby Konice, p. o.
1. Zastupitelstvo města Konice schvaluje převody majetku Technickým službám Konice,
p. o., ke dni 1. 1. 2020:
a) předávací protokol (majetek svěřený do
hospodaření) dle přílohy č. 06f1 a 06f2
b) předávací protokol (bezúplatný převod majetku) dle přílohy č. 06f3 a 06f4.
2. Zastupitelstvo města Konice ukládá MPO zajistit podpis předávacích protokolů v souladu
s výše uvedeným bodem usnesení.
g) Prodej bývalé STS
a) Zastupitelstvo města Konice souhlasí se záměrem prodeje areálu bývalé STS – pozemků
p. č. 119 včetně budovy č. p. 161, p. č. 121 včetně stavby pro výrobu a skladování (mimo staveb ve vlastnictví Státního pozemkového úřadu), p. č. 122, části p. č. 120 a části p. č. 123 v k. ú.
Konice.
b) Zastupitelstvo města Konice bere na vědomí studii výstavby Penny marketu.
c) Zastupitelstvo města Konice schvaluje pořízení změny č. 2 územního plánu Konice.
d) Zastupitelstvo města Konice ukládá stavebnímu úřadu zpracovat změnu č. 2 územního
plánu.
7. Zhodnocení financí města
Zastupitelstvo města Konice schvaluje uložit
volné finanční prostředky města Konice a tím
lépe zhodnotit tyto prostředky u banky Creditas, a. s.
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8. Pojmenování dvou nových ulic v katastrálním území města Konice – zkrácení
názvů
a) Zastupitelstvo města Konice revokuje usnesení č. 9/2019, bod č. 4 ze dne 2. 12. 2019, kde
rozhodlo o názvech dvou nových ulic.
b) Zastupitelstvo města Konice rozhodlo o názvu nově vzniklé ulice v katastrálním území
města, která vede souběžně s ulicí Jiráskovou
a která je zakreslena v mapě podle předložených písemných podkladů ze stavebního úřadu, aby se nová ulice jmenovala „Rychnovského“.
c) Zastupitelstvo města Konice rozhodlo o názvu nové ulice v katastrálním území města,
která vznikne v budoucnu při výstavbě nových
rodinných domků mezi ulicí Zádvoří a ulicí Cihelna II, která je zakreslena v mapě podle předložených písemných podkladů ze stavebního
úřadu, aby se nová ulice jmenovala „Burianova“.
9. Vstup města Konice do Sdružení místních samospráv ČR
a) Zastupitelstvo města Konice schvaluje přistoupení města Konice do Sdružení místních
samospráv ČR na základě § 46 a § 84 odst. 2
písm. e zákona o obcích č. 128/2000 Sb., ve
znění pozdějších předpisů a čl. 3 Stanov Sdružení místních samospráv České republiky.
b) Zastupitelstvo města Konice ukládá starostovi obce vyplnění příslušné přihlášky a její
zaslání spolu s usnesením na adresu sídla
Sdružení místních samospráv ČR, a to ve lhůtě
jednoho týdne od jednání zastupitelstva obce.
10. Návrh na schválení smíru/mimosoudní
dohody mezi žalobcem Ing. Mgr. Romanem
Tučkem, právně zastoupeným Mgr. Martinou Pešákovou, a žalovanou Základní
školou a gymnáziem města Konice, příspěvkovou organizací, právně zastoupenou
Mgr. Miroslavem Burgetem.
1. Bere na vědomí názor MŠMT, na základě
jehož metodiky k ustanovením školského zákona postupoval zřizovatel při ustanovení ředitele ZŠ a G, že by měla doběhnout příslušná
soudní jednání.
2. Zastupitelstvo města Konice neschvaluje navržený smír – úhradu žalované částky, včetně
úroku z prodlení, tedy cca 1/3 nároku, náklady řízení a zaslání výzvy k nástupu do zaměstnání.
3. Zastupitelstvo města Konice rozhodlo vyčkat rozhodnutí o dovolání k Nejvyššímu soudu ČR v řízení o určení neplatnosti rozvázání
pracovního poměru výpovědí a rozhodnutí
soudu v řízení o náhradě mzdy.
11. Žádost o poskytnutí individuální dotace Olomouckého kraje na vybudování
části infrastruktury v území výstavby rodinných domů v Konici
a) Zastupitelstvo města Konice schvaluje podání žádosti na vybudování části infrastruk-
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tury v území výstavby rodinných domů v Konici a souhlasí s realizací akce.
b) Ukládá za povinnost, aby pozemky dotčené projektem zůstaly ve vlastnictví města Konice včetně veškerých sítí minimálně po dobu
10 let.

Rada města Konice
24. února 2020
Usnesení č. 25/2020
Rada města Konice dne 24. 2. 2020:
1. Schvaluje zřízení komise státní památkové
péče ve složení:
Předseda komise: Ing. Eva Poláková
Členové komise: Ing. Tomáš Němec, Bc. Pavel
Nerad
2. a) Ruší Směrnici č. 4/2019 – Stanovení prodejní ceny neoprávněně zabraného pozemku.
b) Schvaluje Směrnici č. 2/2020 – Stanovení
prodejní ceny pozemků.
3. Schvaluje podle § 23 odst. 1 zákona č. 13/
1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 11 odst.
1 a § 102 odst. 2, písm. d) zákona č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Nařízení města Konice č. 2/2020,
kterým se mění nařízení města Konice č. 1/
2020, o placeném parkování v Konici.
4. Schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve
znění pozdějších předpisů, směrnici města Konice č. 4/2020, o používání parkovacích míst
na Masarykově náměstí v Konici.
5. Schvaluje:
I. a) Poskytnutí dotace na celoroční činnost
„Charitě Konice – Mateřské centrum Srdíčko
Konice“ ve výši 10 000 Kč.
b) Smlouvu o poskytnutí dotace na celoroční činnost „Charita Konice – Mateřské centrum Srdíčko Konice“, IČ: 47921218, ve výši 10 000 Kč.
II. a) Poskytnutí dotace na celoroční činnost
„Hospic na Svatém Kopečku“ ve výši 10 000 Kč.
b) Smlouvu o poskytnutí dotace na celoroční
činnost „Hospic na Svatém Kopečku“, Olomouc – Svatý Kopeček, IČ: 73634671, ve výši
10 000 Kč.
III. a) Poskytnutí dotace na celoroční činnost
„SOS dětské vesničky, z. s.“, ve výši 8 000 Kč.
b) Smlouvu o poskytnutí dotace na celoroční činnost „SOS dětské vesničky, z. s.“, IČ: 00407933,
ve výši 8 000 Kč.
6. Schvaluje:
I. a) Poskytnutí dotace na celoroční činnost
„Český svaz chovatelů – základní organizace
Konice, z. s.“, ve výši 7 000 Kč.
b) Smlouvu o poskytnutí dotace na celoroční
činnost „Český svaz chovatelů, z. s., Základní
organizace Konice“, IČ: 70417521, ve výši
7 000 Kč.
II. a) Poskytnutí dotace na celoroční činnost
„Muzeu řemesel Konicka, z. s.“, ve výši 7000 Kč.
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b) Smlouvu o poskytnutí dotace na celoroční činnost „Muzeum řemesel Konicka, z. s.“,
IČ: 22740678, ve výši 7 000 Kč.
III. a) Poskytnutí dotace na celoroční činnost
„Klub orientačního běhu Konice, z. s.“, ve výši
10 000 Kč.
b) Smlouvu o poskytnutí dotace na celoroční
činnost „Klub orientačního běhu Konice, z. s.“,
IČ: 44053967, ve výši 10 000 Kč.
7. Rada města Konice schvaluje plán účetního
odpisu majetku města Konice na rok 2020.
8. Rada města Konice schvaluje rozpočtové
opatření č. 2/2020. Jedná se o poskytnutí státního příspěvku od Úřadu práce na výkon pěstounské péče na rok 2020 v souladu s § 47d,
odst. 3 a 4 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálněprávní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona“), v řízení provedeném
podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve
znění pozdějších předpisů.
9. Rada města Konice schvaluje odpisové plány
na rok 2020 Základní škole a gymnáziu města
Konice, příspěvkové organizace a Mateřské
škole Konice, příspěvkové organizaci, dle příloh důvodové zprávy.
10. Rada města Konice bere na vědomí Kritéria
přijímání dětí pro školní rok 2020/2021 do Mateřské školy Konice, příspěvková organizace.
11. Rada města Konice 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.
12. a) Na základě vyhlášky č. 220/2013 Sb.,
o požadavcích na schvalování účetních závěrek vybraných účetních jednotek dle §11, dne
24. 2. 2020 Rada města Konice ve složení členů Ing. Michal Obrusník, Bc. Jaroslav Procházka, Vlastimil Šmída 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. 2019.
b) Rada města Konice schvaluje hospodářský
výsledek za rok 2019 ve výši 296 437,46 Kč
a schvaluje rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku tak, že tento bude plně přidělen do rezervního fondu.
13. a) Na základě vyhlášky č. 220/2013 Sb.,
o požadavcích na schvalování účetních závěrek vybraných účetních jednotek dle § 11, dne
24. 2. 2020 Rada města Konice ve složení členů Ing. Michal Obrusník, Bc. Jaroslav Procházka, Vlastimil Šmída 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. 2019.
b) Rada města Konice schvaluje zlepšený
hospodářský výsledek za rok 2019 ve výši
23 175,71 Kč a schvaluje rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku tak, že tento bude
plně přidělen do rezervního fondu.
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14. a) Na základě vyhlášky č. 220/2013 Sb.,
o požadavcích na schvalování účetních závěrek vybraných účetních jednotek dle §11, dne
24. 2. 2020 Rada města Konice ve složení členů Ing. Michal Obrusník, Bc. Jaroslav Procházka, Vlastimil Šmída a Mgr. Antonín Vymětal
schvaluje účetní závěrku Městského kulturního střediska Konice, p. o., Kostelní 46, 798 52
Konice, IČ: 00209988, sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2019.
b) Rada města Konice schvaluje zlepšený
hospodářský výsledek za rok 2019 ve výši
20 773,67 Kč a schvaluje rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku tak, že tento bude
plně přidělen do rezervního fondu.
15. Rada Města Konice schvaluje rozpočtové
opatření č. 3/2020. Jedná se o poskytnutí účelové neinvestiční dotace od MPSV ČR Komunitní centrum – rozvoj komunitní práce ve městě Konice 2019 – 2022 CZ 03.2.60/0.0/0.0/
16_052/0015419 ve výši 1 838 043,37 Kč.
16. a) Rada města Konice vyhlašuje záměr
pronajmout ordinace č. 5 a 6 v budově Centra
zdravotních služeb č. p. 392 v Konici, která je
součástí pozemku p. č. 1409 v k. ú. Konice.
b) Ukládá majetkoprávnímu odboru zpracovat záměr v souladu s výše uvedeným bodem
usnesení.
17. Rada města Konice schvaluje v souladu
s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo s p. Ing. Ivo Višinkou,
Švermova 483, 784 01 Litovel, IČ: 64994309.
18. a) Rada města Konice doporučuje ZM
schválit prodej části pozemku p. č. 3261 v k. ú.
Runářov manželům H. za cenu 200 Kč/m2.
b) Ukládá majetkoprávnímu odboru zpracovat materiál do ZM v souladu s výše uvedeným bodem usnesením.
19. a) Rada města Konice schvaluje ukončení
smlouvy č. 23-2016 dohodou k 31. 1. 2020 –
Poláková jóga zámek.
b) Ukládá odboru majetkoprávnímu zajistit
uzavření dohody dle výše uvedeného bodu a).
20. a) Rada města Konice doporučuje ZM
schválit nabídku p. T. na darování podílu id.
1/60 pozemku p. č. 3122 v k. ú. Runářov.
b) Ukládá majetkoprávnímu odboru zpracovat záměr v souladu s výše uvedeným bodem
usnesení.
21. a) Rada města Konice doporučuje ZM
schválit prodej části pozemku p. č. 3318 v k. ú.
Runářov manželům H. za cenu 200 Kč/m 2
s podmínkou, že kupující vybuduje na své
náklady na prodávaném pozemku protipovodňové opatření a zeď pro oddělení chovu
koní do 3 let od zápisu vlastnického práva do
katastru nemovitostí a v případě nesplnění
této podmínky zaplatí městu Konice smluvní pokutu 50 000 Kč za každý uvedený závazek.
b) Ukládá majetkoprávnímu odboru zpracovat materiál do ZM v souladu s výše uvedeným
bodem usnesení.
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c) Ukládá majetkoprávnímu odboru prověřit
možnost zřízení věcného břemene cesty na
prodávaném pozemku.
22. Rada města Konice:
a) Doporučuje ZM neschválit prodej pozemku p. č. 2419/3 v k. ú. Čunín.
b) Doporučuje ZM schválit prodej pozemků
p. č. st. 148 a p. č. 580/48 v k. ú. Čunín manželům K. za cenu 320 Kč/m2.
c) Ukládá MPO zpracovat materiál na jednání
ZM Konice v souladu s výše uvedenými body
usnesení.
23. Rada města Konice:
a) Schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce č. 03-2018. Jedná se o výpůjčku části požární zbrojnice Hřbitovní 635, Konice, pro Sbor
dobrovolných hasičů Konice, IČ: 70900311.
b) Ukládá odboru majetkoprávnímu zajistit
uzavření výše uvedeného Dodatku č. 1 dle bodu a).
24. Rada města Konice:
a) Schvaluje Cenovou přílohu pro rok 2020 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.
b) Ukládá odboru majetkoprávnímu zajistit
uzavření Cenové přílohy pro rok 2020 dle bodu a).
25. Rada města Konice:
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 majetkoprávnímu odboru zpracovat a zveřejnit záměr v souladu s výše uvedeným bodem a).
26. Rada města Konice:
a) Schvaluje ukončení smlouvy č. 23-2019 dohodou k 31. 12. 2019 – ARRIVA MORAVA, a. s.,
užívání veřejného WC v Konici.
b) Ukládá odboru majetkoprávnímu zajistit
uzavření dohody dle výše uvedeného bodu a).
27. Rada města Konice:
a) Schvaluje ukončení níže uvedených smluv
ve znění platných dodatků mezi městem Konice a Službami města Konice, spol. s r. o., Husova 347, Konice, IČ: 48909467, dohodou
k 31. 12. 2019:
Smlouva č. 01/2003 o dodávce prací a služeb
(zimní údržba místních komunikací),
Smlouva č. 02/2004 o dodávce prací a služeb
(údržba veřejné zeleně),
Smlouva č. 13-2007 o provozování kluziště
v Konici,
Smlouva č. 26-2013 o zajištění vývozu odpadkových košů na území města Konice,
Smlouva č. 01/98 o dodávce prací a služeb (obsluha plynové kotelny Tyršova 392, Konice,
Centrum zdravotních služeb, hlavní budova),
Smlouva č. 01/2000 o dodávce prací a služeb
(obsluha plynové kotelny Tyršova 392, Konice, Centrum zdravotních služeb, vedlejší budova),
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Smlouva č. 16-2016 o úklidu budovy č. p. 28
na Masarykově náměstí v Konici,
Smlouva č. 06/96 o dodávce prací a výkonů
(úklid Centra zdravotních služeb, Tyršova 392,
Konice, hlavní i vedlejší budova),
Smlouva o výpůjčce nemovitosti č. 12-2015
(budova Husova 347, Konice a pozemky p. č.
1206, 1207 a 1208 v k. ú. Konice),
Smlouva o nájmu nebytových prostor č. 222018 (sklad v ul. Chmelnice na pozemku p. č.
121 v k. ú. Konice).
b) Ukládá majetkoprávnímu odboru zajistit
uzavření dohod o ukončení smluv se Službami města Konice, spol. s r. o., na činnosti uvedené pod bodem a) tohoto usnesení.
28. Rada Města Konice:
a) Schvaluje Smlouvu o výpůjčce nemovitosti č. 06-2020, uzavřenou mezi městem Konice
a Ing. R. Š. Jedná se o výpůjčku části Masarykova nám. v Konici za účelem Srazu veteránů
31. 5. 2020.
b) Ukládá odboru majetkoprávnímu zajistit
uzavření smlouvy dle výše uvedeného bodu
a).
29. Rada města Konice:
a) Doporučuje ZM Konice schválit prodej pozemku p. č. st. 168 a část pozemku p. č. st.
573/11 v k. ú. Čunín manželům L. za cenu
320 Kč/m2.
b) Ukládá majetkoprávnímu odboru zpracovat materiál na jednání ZM Konice v souladu
s výše uvedeným bodem usnesení.
30. Rada města Konice:
a) Doporučuje ZM schválit prodej části pozemků p. č. st. 573/11 a p. č. 580/3 v k. ú. Čunín
paní Ž. za cenu 320 Kč/m2.
b) Ukládá majetkoprávnímu odboru zpracovat materiál na jednání ZM Konice v souladu
s výše uvedeným bodem usnesení.
31. Rada města Konice schvaluje podání žádostí Městského kulturního střediska Konice,
příspěvkové organizace, o neinvestiční dotace Olomoucký kraj, a to:
a) Program podpory kultury v Olomouckém
kraji v roce 2020, žádost ve výši 200 000 Kč
s 50% spoluúčastí.
b) Program na podporu cestovního ruchu
a zahraničních vztahů 2020, žádost ve výši
35 000 Kč bez spoluúčasti.
32. Rada města Konice schvaluje Základní
škole a gymnáziu města Konice, příspěvkové
organizaci, na základě podané žádosti provedení investice „Instalace telefonních rozvodů
v učebnách školní družiny“ za účelem zlepšení bezpečnosti při vstupu a odchodu žáků ze
školy.
33. Rada města Konice:
a) Schvaluje Technickým službám Konice,
příspěvkové organizaci, Husova 347, Konice,
IČ: 08736987, paušální cenu 600 Kč/fekál
(5 m3) pro vývoz fekálií včetně jejich odvozu
na ČOV a likvidace pro občany místních částí
Čunín, Ladín, Křemenec, Nová Dědina a Runářov, ve kterých není splašková kanalizace
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a dále pro občany Konice tam, kde občané neměli možnost připojit své nemovitosti na splaškovou kanalizaci s účinností od 25. 2. 2020.
b) Ukládá Technickým službám Konice, příspěvkové organizaci, realizaci dle výše uvedeného bodu a) usnesení.
34. Rada města Konice:
a) Schvaluje tyto smlouvy:
Smlouva č. 01-2020 o zajištění vývozu odpadkových košů na území města Konice
Smlouva č. 02-2020 o úklidu budovy č. p. 405
v Konici
Smlouva č. 03-2020 o úklidu budovy č. p. 28
v Konici
Smlouva č. 04-2020 o zajištění kvalifikované
obsluhy plynové kotelny v hlavní budově
č. p. 392 v Konici
Smlouva č. 05-2020 o zajištění kvalifikované
obsluhy plynové kotelny ve vedlejší budově
č. p. 392 v Konici
Smlouva č. 07-2020 o úklidu budovy č. p. 392
v Konici.
b) Ukládá majetkoprávnímu odboru zajistit
uzavření smluv dle výše uvedeného usnesení.
35. Rada města Konice souhlasí s realizací akce Charity Konice – Mateřského centra Srdíčko
– podání žádosti do dotačního programu pro
sociální oblast 2020 – Dotační titul Olomouckého kraje 09_01_3 Podpora prorodinných
aktivit.
36. Rada města Konice:
a) Doporučuje Zastupitelstvu města Konice
schválit investiční akci – podlaha na podium
v Komunitním centru.
b) Ukládá majetkoprávnímu odboru zpracovat materiál do ZM v souladu s výše uvedeným
bodem usnesení.
37. Rada města Konice doporučuje ke schválení Zastupitelstvu města Konice rozpočtové
opatření č. 6/2020.
Ing. Michal Obrusník, starosta
Bc. Jaroslav Procházka, místostarosta

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

Pracovní skupina (PS) Rovné příležitosti připravila na březen v ZŠ a MŠ Slatinice a v komunitním centru Konice workshopy pro rodiče
„Máme doma prvňáka“ s Mgr. Ivanou Duškovou z PPP Prostějov. PS Čtenářská gramotnost nakupuje knihy do MŠ v rámci programu
„Bez čtení není vědění“ – Noc s Andersenem,
každá MŠ si mohla vybrat knihy za 2 400 korun, které využijí v MŠ. Dále tato PS pozvala
na červen herce Miroslava Ondru, který je také dramaturg, autor her, učitel muzikálového
herectví na JAMU, zpěvák a akordeonista věhlasné klezmerové kapely Létající rabín, atd.
Povede workshop „Jak se dělá divadlo“. Workshopy budou v ZŠ Horní Štěpánov, kam přijedou žáci 2. třídy ze ZŠ Brodek u Konice a v ZŠ
Náměšť na Hané. PS bude v březnu také distribuovat do škol Očebnico hanáčtěne. PS Mateřské školy zrealizovala v lednu aktivitu „Od
krmelce ke krmelci“. Zúčastnily se jí MŠ Horní
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Štěpánov, Lipová a Suchdol. Jednalo se o ekovycházku do lesů v okolí Horního Štěpánova.
Hlavním cílem bylo rozvíjení kompetencí dětí
v oblasti problematiky lesní zvěře. PS Kulturní povědomí dětí uzavřela soutěž s názvem
„Otevřete brány minulosti“. Momentálně se
chystá vyhlášení vítězů a předání hodnotných
cen včetně diplomů a účastnických listů pro
každého soutěžícího. Další aktivitou PS je divadelní představení, které nacvičují děti ze základní školy Senice na Hané a Náměšť na Hané. V rámci PS polytechnika stále probíhají
pod vedením Mgr. Ladislava Havelky workshopy, kde se žáci učí sestavit jednoduchý el. obvod – blikač. V rámci následujícího období chystá PS organizaci workshopů pro učitele i žáky
se zaměřením na kapesní počítače micro:bit.
Dále proběhne soutěž v sestavování stavebnice Merkur. Tato soutěž je naplánována ke konci
školního roku 2019/2020. PS EVVO se zabývá momentálně korespondenční soutěží „Víš,
kde žiješ?“. Soutěž probíhá ve třech kolech
v rozmezí únor – duben 2020. V březnu je
naplánováno setkání učitelů přírodovědných
předmětů „Setkání učitelů geologie“. Setkání
povede RNDr. Tomáš Lehotský, Ph.D., který je
odborným asistentem na PřF UPOL.

Mateřská škola Konice, příspěvková organizace oznamuje:

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY se koná v pondělí 4. května 2020 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. Potvrzení o očkování se nevztahuje na povinné
předškolní vzdělávání. Žádost je možné také stáhnout na www.mskonice.cz

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

lité podlahy
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výletu do Toulovcových Maštalí a Poličky. Účastníci se také mohli podívat na fotografie z akcí,
které náš klub pořádá, jako jsou Konické štrapáce, akce Za vílou Pilavkou, pochod Javoříčko
a jiné.
Za tu dobu, co náš turistický klub existuje, jsme
již našlapali spoustu kilometrů a podívali se do
mnoha krásných míst v Česku i na Slovensku.
Rádi se o své zážitky podělíme s ostatními a do
budoucna připravíme další takové setkání. Materiálu a fotografií máme dost.

duben 2020
Starosta rozhodl o umístění opony na zámek a pověřil pana místostarostu Bc. Jaroslava Procházku o zajištění umístění. Nastoupili zase hasiči
a oponu převezli na zámek. Byla ve špatném stavu. Pan Pavel Šín, vedoucí Muzea řemesel, a jeho
další spolupracovníci se ujali opravy. Jeho zásluhou se věc dala do pohybu a opona visí na zámku. Udělal kus záslužné práce. Tak se stalo, že
historicky hodnotná opona je krásná a neskončila v kontejneru.
Ing. Božena Slouková

Z konického fotbalu

Trénování paměti
V komunitním centru vám postupně nabízíme
nové aktivity. V březnu se uskutečnilo první setkání zaměřené na trénování paměti. Vedl ho Martin Král, který účastníky seznámil se základními
informacemi o paměti a zmínil řadu zajímavých
faktů o jejím fungování. Přítomní si mohli na jednoduchých úkolech vyzkoušet, jak jsou na tom se
svojí pamětí. Měli dostatek času na zpracování
a výsledek nemuseli prezentovat. Setkání se neslo v pohodové atmosféře a současně bylo dynamické a rychle uteklo. Účastníci odcházeli spokojení s tím, že se těší na další setkání. Ta se budou
zaměřovat na konkrétní témata. Dozvíte se, jak
si jednoduše zapamatovat telefonní čísla, jména
a tváře. Zaměříme se také na témata související
s technologiemi jako je třeba kyberstres, nové
závislosti nebo možnosti jak zlepšit soustředění.
Rádi bychom pozvali na uvedená setkání lidi napříč věkovými kategoriemi. Zvolená témata nemíří jen na seniory, ale mohou být zajímavá i pro
studenty či rodiče dětí. Termíny jednotlivých setkání zveřejňujeme na webu a facebooku města,
v rozhlase a na nástěnce podatelny města.
Martin Král pochází z Konice a v současnosti pracuje v Knihovně města Olomouce jako vedoucí
oddělení pro dospělé čtenáře, současně je také
certifikovaným lektorem paměťových dovedností a členem České společnosti pro trénování paměti a mozkový jogging.

Vzpomínkové odpoledne
s turistikou
Na neděli 1. března jsme si připravili pro naše
turisty a spoluobčany v komunitním centru vzpomínkové odpoledne s promítáním diapozitivů
z turistického cestování. V první polovině byly
promítány zajímavé snímky naší turistky z cesty
po Ománu, muslimské země, která má jiné přírodní krásy, jinou historii a kulturu než u nás
v Evropě. Po krátké přestávce byly promítnuty
snímky z výletů našich turistů do Krkonoš, z výstupu na Sněžku, do Náchoda a z autobusového

Turistické odpoledne se všem líbilo. Velká účast
a zájem našich spoluobčanů nás mile překvapily.
Za KČT Konice Eva Antlová

Opona konické
sokolovny a její záchrana
Opona pro sokolovnu v Konici byla namalována
konický malířem Mojmírem Dostálem a předlohou mu stáli koničtí sokoli. Opona byla umístěna
v sokolovně kolem roku 1950, původně tam byla
plátěná stahovací opona.
Sokolovna sloužila pro kulturní, sportovní a společenské akce. Bylo tam kino, hrálo se divadlo
a různé další aktivity. Postupně se přestala využívat, nic se tam nekonalo, nikdo tam nechodil.
Vybavení zůstalo na původním místě. Bylo tam
sportovní náčiní – kladina, kůň, koza, bradla, žíněnky, kruhy, ribstole, můstek, ale také obrazy,
dokumenty, trofeje Sokolů a další věci. Dokonce
kožené pláště SS z 2. světové války. Za 2. světové
války tam bylo středisko SS.
Byla jsem snad jedna z posledních obyvatel z Konice, který to všechno viděl a připomínalo mi to
dávné časy. Jak se to přihodilo?
Navštívil mne ve firmě starosta dobrovolných
hasičů Vlastimil Šmída a požádal o poskytnutí
traktoru a vleček na stěhování zařízení a materiálu hasičů, které byly v Sokolovně, kde užívali
prostory v přístavbě. Sokolovna se musela uvolnit pro její rekonstrukci. Všechno museli přestěhovat do prostor Kožetvorby na náměstí. Šla jsem
se do sokolovny podívat jak probíhá stěhování
a uviděla oponu pomačkanou umazanou na hromadě. Na zemi ležela také pamětní deska z roku
1932 na památku 100. narozenin zakladatele Sokola dr. Miroslava Tyrše a přejmenování ulice Tyršovy. Požádala jsem Vlastimila Šmídu, aby tyto
dvě věci převezli na bezpečné místo. Tedy hasiči
byli první, kteří se podíleli na záchraně opony. Jim
patří dík. Všechno ostatní, co tam bylo, skončilo
po nástupu pracovníků firem v kontejneru na
smetišti. Další moje cesta vedla za starostou, panem Františkem Novákem, kterého jsem požádala o řešení situace směřující k záchraně opony.
dala o řešení situace směřující k záchraně opony.

Vážení fotbaloví příznivci,
o posledním březnovém víkendu měla být zahájena jarní část všech fotbalových soutěží soutěžního ročníku 2019/2020 pořádaných olomouckým krajským svazem. S ohledem na stávající situaci v době uzávěrky tohoto vydání Olomoucký
krajský fotbalový svaz až do odvolání odložil
všechna soutěžní utkání všech soutěží. Sledujte,
prosíme, proto pozorně naše webové stránky
www.fotbal-konice.cz a www.sokol-konice.cz,
vývěsní skříňky na tradičních místech příp. i hlášení městského rozhlasu, kde budete aktuálně
informováni o případných změnách.
Autor příspěvku Pavel Klíč

Šachový oddíl
TJ Sokol Konice
Milí příznivci šachové hry. Po delší odmlce vám
chci přinést informace o činnosti šachového oddílu TJ Sokol Konice. Nejdříve o tom, jak se daří
našemu družstvu v Oblastním přeboru skupiny
Jih pro rok 2019 – 2020. Na začátku tohoto příspěvku chci poděkovat TJ Sokol Konice, že nám
poskytl finance na zakoupení 9 ks digitálních
hodin, bez nichž bychom nemohli v této soutěži
startovat. Jednalo se o částku cca 13 500 Kč. Nyní už k vlastní soutěži. Startuje 12 družstev a je
odehráno 9 kol z 11. Uvádím tabulku odehraných
zápasů.
1. kolo Sk Rošáda Prostějov – TJ Sokol Konice
6:2 / 2. kolo TJ Sokol Konice – TJ Sokol Přemyslovice B 2:6 / 3. kolo TJ Sokol Skalička B – TJ
Sokol Konice 4,5:3,5 / 4. kolo TJ Sokol Konice –
A 64 UP Olomouc 4,5:3,5 / 5. kolo TJ Sokol Citov – TJ Sokol Konice 4:4 / 6. kolo TJ Sokol Konice – Sigmia Olomouc B 4,5:3,5 / 7. kolo TJ Sokol
Tovačov – TJ Sokol Konice 3,5:4,5 / 8. kolo TJ Sokol Konice – Přerov-Vinary 1,5:6,5 / 9. kolo SK
Prostějov B – TJ Sokol Konice 3:5.
To znamená, že jsme získali za 4 vítězství a jednu
remízu 13 bodů a nemusíme se po letech bát, že
budeme bojovat o záchranu. Dvě kola před koncem soutěže máme dostatečný náskok před posledními dvěma družstvy.
Prvních 8 hráčů tvoří základní sestavu, další jsou
náhradníci. Uvádím počet partií/získané body/
% úspěšnosti. Na výsledcích se podíleli tito hráči:
1. Petr Kašparovský 6/2,5/42, 2. Pavel Hájek
3/1,5/50, 3. Antonín Hajnyš 6/2,5/42, 4. Jaroslav Pinkava 9/2,5/28, 5. Petr Horáček 4/2/50,
6. Miroslav Zatloukal 9/4,5/50, 7. Jan Frehar
6/3/50, 8. Vladimír Goroš 5/2,5/50, 9. Bohuslav Kučera 6/3/50, 10. Jan Král 9/3,5/39,
11. Martin Burget 2/1/50, 12. Leopold Nedomanský 5/2,5/50, 13. Vojtěch Páleník 1/0,5/50.

ZPRAVODAJ KONICE

duben 2020
Celé družstvo získalo 31,5 bodů s 44% úspěšností. Hráči na předních šachovnicích to mají
vždy těžší, protože ELO soupeřů bývá většinou
vyšší, ale díky jejich získaným bodům několikrát
těsně vyhráli. Tentokrát však zabojovali i náhradníci. Zvláště se dařilo nestorovi konického šachu
panu Leopoldu Nedomanskému, který získal 2,5
bodu z 5 partií a bodoval ve vítězných utkáních.
Ještě několik slov k činnosti šachového kroužku.
Schůzky jsou i nadále každý čtvrtek od 13.30
do 15.30 hodin v klubovně šachového oddílu
v budově zámku. Vedoucím kroužku je Bohuslav Kučera – mobil: 605 005 110 u něj můžete získat další doplňující informace. Na závěr
ještě jednu smutnou zprávu.
Dne 30. 10. 2019 zesnul pan Josef Koutný, dlouholetý předseda našeho šachového oddílu a trenér
v šachovém kroužku. Čest jeho památce.
Za Šachový oddíl TJ Sokol Konice
Bohuslav Kučera

Program KČT Konice
duben 2020
PROGRAM JE DO ODVOLÁNÍ POZASTAVEN!
Neděle 5. 4. 2020 – Výšlap za jarní přírodou –
Litovelské Pomoraví
Pondělí 13. 4. 2020 – Tradiční pomlázková vycházka
Neděle 19. 4. 2020 – vlakem v 12.39 hodin na
Ptenský Dvorek, odtud do Ptení a kolem psího
hřbitova po ZZ na Bělák a na Stražisko k vlaku.
Příjezd do Konice v 17.47 hodin. 12 km.
Úterý 21. 4. 2020 v 16.00 hodin Březský vrch
Vzpomínkový akt. Společně s dobrovolnými hasiči se sejdeme u památníku na Březském vrchu.
Sobota 25. 4. 2020 pochod Konice – Javoříčko
Sraz v 8.00 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. Kdo si netroufá na cestu zpět,
možný odvoz SDH konice. 19 km.
Sobota 2. 5. 2020 – Jarní putování kolem ECCE
HOMO. Akci pořádá KČT Šternberk. Odjezd vlakem v 7.41 hodin do Šternberku. Km dle propozic. Zpět v 15.58 hodin, příjezd do Konice
v 17.48 hodin.

PROGRAM
duben 2020
PROVOZ JE DO ODVOLÁNÍ POZASTAVEN!
Kostelní 46 (přízemí zámku), Konice 798 52
www.konice.charita.cz
mail: charita.srdicko@centrum.cz
tel.: 739 246 019, zřizovatel Charita Konice
Pondělí (8 – 12 hodin)
Volná herna
Pondělí (dle domluvy)
Cesta ke zdravé rodině
přímá pomoc rodinám – 739 246 008
Úterý (dle domluvy)
Konzultační a informační
středisko v Srdíčku
základní individuální poradenství
a zprostředkování poradenství v oblasti
prorodinných služeb – 739 246 008
Středa, Pátek
(8 – 12 hodin, pátky volný program)
Klub pro rodiče a děti – 739 246 019
1. 4. – Velikonoční tradice
8. 4. – Zajíčkova nadílka
15. 4. – Jarní mláďata
22. 4. – Sluníčkový den
29. 4. – Pampeliškování
Středa (14 – 17 hodin) – 739 246 019
Mezigenerační setkávání v Srdíčku
Třetí čtvrtek v měsíci (9 – 11 hodin)
Setkání věřících maminek
Blanka Hájková – 733 754 143
Pátek (8 – 12 hodin)
Klub pro rodiče a děti – 739 246 019
Aktivity projektu „Rodina od A až do Z“
jsou podpořeny z dotačního programu
Rodina a ochrana práv a dětí MPSV
z dotačního titulu OL Kraje
Podpora prorodinných aktivit
a z dotace Města Konice

INZERCE

!!AKCE!!

TVRDÉ DŘEVO
Prodám palivové dřevo štípané,
měkké / tvrdé rovnané
50 / 100 cm,
sypané 25 – 50 cm,
smrkovou kulatinu 2 m.
Hájenka Šebetov
tel.: 606 893 919
e-mail: zouharhonza@email.cz

INZERCE

V blízkém okolí koupím
rodinný dům.
Tel.: 732 715 267

Sháním ke koupi
chalupu,
nebo menší domek.
Tel.: 604 608 790
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KULTURNÍ
PŘEHLED
DUBEN 2020
PROVOZ JE DO ODVOLÁNÍ POZASTAVEN!
www.mekskonice.cz
tel.: 582 397 250, 601 590 007
e-mail: kultura@konice.cz

VÝSTAVY

ZRUŠENY!
VÝSTAVA
KONCERTY
Koncertní sál zámku Konice
Středa 24. dubna v 19.00 hodin

POCTA
LUDWIGU VAN BEETHOVENOVI
Terezie fialová – klavír
Jiří Bárta – violoncello
Vstupné: dospělí 120 Kč, abonenti 100 Kč,
studenti a ZTP 60 Kč, žáci ZUŠ vstup zdarma

DIVADLA
Moravské divadlo Olomouc
(Neděle 29. března v 19.00 hodin)

VZPOURA NEVĚST
Vracíme vstupné!
(Od otevření TIC Konice, tel.: 582 334 987)
Koncertní sál zámku Konice
Neděle 19. dubna v 15.00 hodin

JAK VONÍ ŠTĚSTÍ
1. náhradní termín zábavného pořadu
zpěvačky a herečky Hanky Křížkové
Vyprodáno!

KOMUNITNÍ CENTRUM

AKCE ZRUŠENY!
Sledujte náhradní využití centra na webových
stránkách a facebooku města. (Šijeme roušky.)

KNIHOVNY
www.konicka.knihovna.cz

KNIHOVNA KONICE JE UZAVŘENA!
Plánovaný termín zákonem nařízené
revize knihovního fondu přesunujeme
z 1. června 2020 na 1. dubna 2020.
Termíny výpůjček se automaticky prodlužují.
O otevření městské knihovny vás budeme
informovat během července.
(Provoz po odvolání opatření)
Křemenec – půjčovní doba
Pátek (letní čas): 17.00 – 18.30 hodin
Nová Dědina – půjčovní doba
Sobota – lichý týden: 14.00 – 15.00 hodin

TIC KONICE / ZÁMEK
PRO VEŘEJNOST UZAVŘENO
DO ODVOLÁNÍ!
Turistické informační centrum Konice
Provoz elektronicky ve všední dny
9.00 – 12.30 a 13.00 – 16.00 hodin.
Informace: 739 333 721, 582 334 987
icko.konice@seznam.cz
Správce zámku: 602 934 905
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