červen 2020

Město Konice s místními částmi Čunín, Křemenec, Ladín, Nová Dědina a Runářov
Vážení spoluobčané,
po ukončení krizového stavu si vás dovoluji pozvat na další
setkání s vedením města, které se uskuteční 16. června
2020 v 17.00 hodin v komunitním centru. Kromě otázek
a odpovědí na vaše dotazy k činnosti radnice bude hlavním
programem seznámení veřejnosti se současnou tvorbou studie náměstí, která je nezbytná pro zadání projektové dokumentace. Dle mého názoru je velmi důležité se bavit o budoucím vzhledu náměstí právě ve chvíli, kdy studie vzniká. Bez
vašich názorů, připomínek a podnětů by tento návrh vznikl
bez zapojení naší společné komunity. Jestli se nám podaří
stvořit centrum našeho města tak, že nás bude lákat k posezení, odpočinku i setkávání, záleží na nás všech. Těšíme se
na setkání s vámi.
Ing. Michal Obrusník, starosta města
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Zveřejněné zápisy ze všech zasedání jsou ve
zkrácené verzi. Podrobnosti a přesnénasměrování rozpočtových opatření na účty najdete na internetové adrese: www.konice.cz, záložka úřad a samospráva, úřední deska, rozpočet, závěrečný účet – rozpočtová opatření,
nebo na úřední desce města Konice.

Rada města Konice
11. května 2020
Usnesení č. 28/2020
Rada města Konice dne 11. 5. 2020:
1. Pověřuje zastupitele města Konice pana Ing. Leo
Doseděla jako oddávajícího k uzavírání manželství podle §11a zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení, ve znění pozdějších předpisů.
2. Schvaluje rozpočtové opatření č. 17/2020.
Jedná se o účelovou neinvestiční dotaci ve výši
789 300 Kč.
Finanční prostředky jako první splátka, jsou určeny na úhradu nákladů související se zabezpečením činnosti vykonávaných v oblasti sociálněprávní ochrany dětí v roce 2020.
3. Schvaluje rozpočtové opatření č. 18/2020.
Jedná se o účelovou neinvestiční dotaci ve výši
295 508 Kč.
Finanční prostředky jsou určeny na úhradu výkonu sociální práce na rok 2020 v souladu se zákonem o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.
4. Doporučuje ke schválení Zastupitelstvu
města Konice úplný zánik pohledávky ve výši 36 586,92 Kč. Pohledávka ve výši 54 756 Kč
z Fondu rozvoje bydlení byla přihlášena do insolvenčního řízení, bylo ukončeno oddlužení
a uspokojeno 33% pohledávky města.
5. Doporučuje Zastupitelstvu města Konice
schválit účetní závěrku města Konice, sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2019.
6. Doporučuje Zastupitelstvu města Konice
schválit celoroční hospodaření města a závěrečný účet města za rok 2019 včetně zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2019, a to bez výhrad.
7. Bere na vědomí zprávu o vývoji daňových
příjmů a poplatků k 30. 4. 2020.
8. a) Doporučuje Zastupitelstvu města Konice
schválit využití předkupního práva dle ustanovení § 3056 zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, staveb ve vlastnictví státu, a se kterými
je příslušný hospodařit Státní pozemkový úřad,
a nachází se na pozemku města Konice p. č. 121,
k. ú. Konice. Jedná se o likusový domek, přístavbu dílny vývěv, ocelokolnu a ocelokolnu jeřábové dráhy.
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b) Doporučuje Zastupitelstvu města Konice souhlasit se zapsáním do katastru nemovitostí staveb, které jsou nemovitým majetkem ve vlastnictví státu, a se kterými je příslušný hospodařit Státní pozemkový úřad, a nachází se na pozemku města Konice p. č. 121, k. ú. Konice. Dle
sdělení Státního pozemkového úřadu č. j. SPU
133571/2020/Chrom je předmětem zápisu do
katastru nemovitostí likusový domek a přístavba dílny vývěv.
c) Doporučuje Zastupitelstvu města Konice
schválit podání Žádosti o přímý prodej staveb ve
vlastnictví státu, a se kterými je příslušný hospodařit Státní pozemkový úřad, a nachází se na
pozemku města Konice p. č. 121. k. ú. Konice dle
zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu
majetku státu na jiné osoby. Jedná se o likusový
domek, přístavbu dílny vývěv, ocelokolnu a ocelokolnu jeřábové dráhy.
d) Doporučuje Zastupitelstvu města Konice pověřit starostu k podpisu Prohlášení nabyvatele,
o zájmu města Konice o odkoupení privatizovaného majetku – staveb ve vlastnictví státu, a se
kterými je příslušný hospodařit Státní pozemkový úřad, a nachází se na pozemku města Konice
p. č. 121, k. ú. Konice. Jedná se o likusový domek,
přístavbu dílny vývěv, ocelokolnu a ocelokolnu
jeřábové dráhy.
e) Ukládá majetkoprávnímu odboru zpracovat
materiál na jednání Zastupitelstva města Konice
v souladu s výše uvedenými body usnesení.
9. a) Doporučuje ZM schválit prodej části pozemku p. č. 250/5 v k. ú. Ladín manželům V. Kupující hradí náklady na vyhotovení geometrického plánu a správní poplatek do katastru nemovitostí.
b) Ukládá majetkoprávnímu odboru zpracovat
důvodovou zprávu do zastupitelstva města v souladu s výše uvedeným bodem usnesení.
10. a) Schvaluje Darovací smlouvu mezi městem Konice a společností DŘEVOKUČERA, s. r. o.,
týkající se darování 12 500 ks cihel.
b) Ukládá majetkoprávnímu odboru zajistit uzavření smlouvy v souladu s výše uvedeným bodem
usnesení.
11. a) Doporučuje ke schválení Zastupitelstvu
města Konice nabídku č. 1 od České spořitelny,
a. s., na investiční úvěr ve výši 20 mil. Kč s pevnou úrokovou sazbou 1,04 % na projekt „Výstavba inženýrských sítí pro rodinné domy Konice“.
b) Bere na vědomí, že dle podmínek České spořitelny, a. s., je uzavření úvěrové smlouvy možné
za splnění podmínky výběru dodavatele stavebních prací.
c) Ukládá majetkoprávnímu odboru zajistit výběr dodavatele.
12. Schvaluje použití finančních darů Městskému kulturnímu středisku Konice, příspěvkové
organizaci, na zajištění koncertů Kruhu přátel
hudby v celkové výši 15 000 Kč.
13. Schvaluje Smlouvu o sdružených službách dodávky zemního plynu mezi městem Konice a společností Pražská plynárenská, a. s., IČO: 60193492,
a to na dobu určitou od 1. 1. do 31. 12. 2022.
14. a) Schvaluje příkazní smlouvu související
s projektem „Technická infrastruktura pro výstavbu RD Konice“ – VŘ mezi městem Konice
a Regionální agenturou pro rozvoj střední Moravy, z. s. p. o.
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b) Ukládá majetkoprávnímu odboru zajistit uzavření smlouvy v souladu s výše uvedeným bodem.
15. a) Schvaluje Smlouvu č. 1030058314/001
o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
mezi městem Konice a E.ON Distribuce, a. s., na
akci „Konice, přeložka kab NN, město“.
b) Ukládá majetkoprávnímu odboru zajistit uzavření smlouvy v souladu s výše uvedeným bodem.
16. a) Doporučuje zastupitelstvu města navrhnout v souladu s §84 odst. 2 písm. g) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), do dozorčí rady společnosti Vodovody a kanalizace
Prostějov, a. s., IČO: 494 51 723, Ing. Bc. Dušana
Opletala.
b) Doporučuje zastupitelstvu města delegovat v souladu s §84 odst. 2 písm. f) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), zástupce města na valné hromady společnosti Vodovody a kanalizace Prostějov, a. s., IČO: 494 51 723,
Ing. Bc. Dušana Opletala.
17. a) Bere na vědomí změny územního plánu
uvedené v důvodové zprávě a přílohách této
zprávy.
b) Doporučuje Zastupitelstvu města Konice ke
schválení připravovanou změnu č. 2 územního
plánu města Konice dle důvodové zprávy a příloh této zprávy.
c) Doporučuje Zastupitelstvu města Konice
ke schválení smlouvu na vypracování změny
č. 2 územního plánu Konice s projektantem
Ing. arch. Menclem, dle přílohy č. 17k) této důvodové zprávy.
18. a) Schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí
smlouvy o zřízení věcného břemene (služebnosti inženýrské sítě) mezi městem Konice a společností Vodovody a kanalizace Prostějov, a. s.
b) Ukládá majetkoprávnímu odboru zajistit uzavření smlouvy v souladu s výše uvedeným bodem.
19. a) Bere na vědomí Pravidla pro prodej pozemků (Lokalita pro zástavbu k bydlení v rodinných domech „Burianova ulice“ v obci Konice)
s přílohami.
b) Doporučuje Zastupitelstvu města Konice přijmout Pravidla pro prodej pozemků (Lokalita pro
zástavbu k bydlení v rodinných domech „Burianova ulice“ v obci Konice) s přílohami.
20. Bere na vědomí záměr výstavby telekomunikačních sítí společnosti Infos ART, s. r. o.
21. Bere na vědomí znovuotevření Mateřské školy Konice od 25. 5. 2020.
22. a) Schvaluje umístění podzemního optického kabelu na akci „Infos, optická síť Březsko“.
b) Schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě mezi městem
Konice a společností Infos ART, s. r. o., na akci
„Infos, optická síť Březsko“.
c) Ukládá majetkoprávnímu odboru zajistit uzavření smlouvy v souladu s výše uvedenými body.
23. Bere na vědomí přerušení provozu Mateřské školy Konice od 13. 7. do 17. 8. 2020.
24. a) Schvaluje Smlouvu o nájmu nemovitosti
č. 14-2020, uzavřenou mezi městem Konice a Karlem Zelinkou, IČO: 16363949. Jedná se o pronájem části Masarykova náměstí v Konici (parcely
č. 695/1 v k. ú. Konice) za účelem provozování
lunaparku 15. 6. – 22. 6. 2020. V případě trvání
nouzového stavu nebo platných opatření, která
neumožní pořádání akcí, pod které spadá provozování lunaparků, nebude smlouva uzavřena.
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b) Ukládá odboru majetkoprávnímu zajistit uzavření smlouvy dle výše uvedeného bodu s tím, že
provozovatel lunaparku je povinen zajistit plnění opatření, která se ve vztahu k ochraně a pohybu osob, vážou na veřejné akce, pod které lze
přiřadit i provozování lunaparku.
25. a) Schvaluje Nájemní smlouvu a smlouvu
o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti mezi
městem Konice a Správou silnic Olomouckého
kraje na akci „Rekonstrukce zpevněných ploch
– Konice“.
b) Ukládá majetkoprávnímu odboru zajistit
uzavření smlouvy v souladu s výše uvedeným
bodem.
26. a) Schvaluje ceník parkovného na Masarykově náměstí v Konici.
b) Ukládá odboru majetkoprávnímu zajistit zveřejnění ceníku parkovného na Masarykově náměstí v Konici dle výše uvedeného bodu.
27. a) Doporučuje Zastupitelstvu města Konice
prodej vozidla CAS 25 LIAZ 101.
b) Doporučuje Zastupitelstvu města Konice
schválit kupní smlouvu mezi městem Konice
a obcí Nučice.
c) Ukládá MPO zpracovat materiál do ZM v souladu s výše uvedenými body usnesení.

Zastupitelstvo města Konice
11. května 2020
Zápis č. 11/2020
z 11. veřejného zasedání zastupitelstva města Konice konaného dne 11. května 2020
v obřadní síni zámku v Konici.
Přítomni: Ing. Leo Doseděl, Bc. Jaroslav Procházka, Ing. Arnold Rozehnal, Ing. Michal Obrusník, Mgr. Petr Vařeka, Pavel Šín, Vlastimil Šmída,
Ing. Petr Ullman, František Novák, Tomáš Vrba,
Jakub Vlček, Mgr. Ludmila Kopečná Nedomanská
Omluveni: Mgr. Antonín Vymětal, Antonín Vymětal, Pavel Studený
Tajemník: Ing. Bc. Dušan Opletal
Program:
1. Zahájení.
2. Kontrola usnesení ZM a RM za období od
17. 2. do 11. 5. 2020.
3. Nominace zástupců města do orgánů obchoních společností.
4. Majetkové záležitosti.
5. Rozpočtová opatření.
6. Změna zřizovací listiny.
7. Změna územního plánu.
8. Nabídka úvěrů.
9. Připomínky, dotazy a podněty členů ZMK
a dalších osob.
10. Usnesení a závěr.
Usnesení č. 11/2020
Zastupitelstvo města Konice dne 11. 5. 2020:
1. Schvaluje doplněný program zasedání zastupitelstva.
2. Schvaluje kontrolu usnesení ZM a RM za období od 17. 2. do 11. 5. 2020.
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3. Nominace zástupců města do orgánů
Servisní společnosti odpady Olomouckého
kraje, a. s.
a) Zastupitelstvo města Konice navrhuje v souladu s §84 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení), do orgánů Servisní
společnosti odpady Olomouckého kraje, a. s.,
IČO: 076 86 501, tj. do představenstva a do dozorčí rady, zástupce města takto:
do představenstva Ing. Michala Obrusníka
do dozorčí rady Ing. Bc. Dušana Opletala
b) Nominace zástupce města do dozorčí rady
společnosti Vodovody a kanalizace Prostějov, a. s.
1. Zastupitelstvo města Konice navrhuje v souladu s §84 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), do dozorčí rady společnosti Vodovody a kanalizace Prostějov, a. s.,
IČO: 494 51 723, Ing. Bc. Dušana Opletala.
2. Deleguje v souladu s §84 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), zástupce města na valné hromady společnosti Vodovody a kanalizace Prostějov, a. s., IČO: 494 51 723,
Ing. Bc. Dušana Opletala.
4. Majetkové záležitosti:
a) Žádost o prodej pozemků p. č. 3259 a 3261
v k. ú. Runářov – Hanákovi 1
1) Zastupitelstvo města Konice schvaluje prodej
části pozemku p. č. 3261 v k. ú. Runářov manželům Hanákovým za cenu 200 Kč/m2. Kupující
hradí náklady na vyhotovení geometrického plánu a správní poplatek do katastru nemovitostí.
2) Ukládá MPO zajistit uzavření smlouvy v souladu s výše uvedeným bodem usnesení.
b) Prodej části pozemku p. č. 3318 – Hanákovi 2
1) Zastupitelstvo města Konice schvaluje prodej
části pozemku p. č. 3318 v k. ú. Runářov manželům Hanákovým za cenu 200 Kč/m2 s podmínkou,
že kupující vybuduje na své náklady na prodávaném pozemku protipovodňové opatření a zeď
oddělující sousední pozemek p. č. 225 v k. ú. Runářov dle záměru uvedeném v příloze č. 4b1 důvodové zprávy do 3 let od zápisu vlastnického
práva do katastru nemovitostí a v případě nesplnění těchto uvedených podmínek zaplatí kupující městu Konice smluvní pokutu 50 000 Kč
za každý uvedený a nesplněný závazek. Kupující
hradí náklady na vyhotovení geometrického plánu a správní poplatek do katastru nemovitostí.
2) Ukládá MPO zajistit uzavření smlouvy v souladu s výše uvedeným bodem usnesení.
c) Darování pozemku v k. ú. Runářov – Trnková
1. Zastupitelstvo města Konice schvaluje nabídku p. Trnkové na darování podílu id. 1/60 pozemku p. č. 3122 v k. ú. Runářov. Náklady spojené s převodem pozemku hradí město Konice.
2. Ukládá MPO zajistit uzavření smlouvy v souladu s výše uvedeným usnesením.
d) Prodej pozemků p. č. st. 148, 580/48 a 2419/
3 v k. ú. Čunín – Keslerovi
1. Zastupitelstvo města Konice neschvaluje prodej pozemku p. č. 2419/3 v k. ú. Čunín.
2. Schvaluje prodej pozemků p. č. st. 148 a p. č.
580/48 v k. ú. Čunín manželům Keslerovým za
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cenu 320 Kč/m2. Kupující hradí správní poplatek do katastru nemovitostí.
3. Ukládá MPO informovat žadatele o neschválení prodeje pozemku p. č. 2419/3 v k. ú. Čunín
a zajistit uzavření smlouvy v souladu s výše uvedeným bodem usnesení.
e) Prodej pozemku p. č. st. 168 a části p. č.
573/11 v k. ú. Čunín – Lebánkovi
1. Zastupitelstvo města Konice schvaluje prodej
pozemku p. č. st. 168 a část pozemku p. č. 573/
11 v k. ú. Čunín manželům Lebánkovým za cenu
320 Kč/m2. Kupující hradí náklady na vyhotovení geometrického plánu a správní poplatek do
katastru nemovitostí.
2. Ukládá MPO zajistit uzavření smlouvy v souladu s výše uvedeným bodem usnesení.
f) Prodej části pozemků p. č. 573/11 a 580/3
v k. ú. Čunín – Žouželková
1. Zastupitelstvo města Konice schvaluje prodej
části pozemků p. č. 573/11 a 580/3 v k. ú. Čunín
p. Žouželkové za cenu 320 Kč/m2. Kupující hradí náklady na vyhotovení geometrického plánu
a správní poplatek do katastru nemovitostí.
2. Ukládá MPO zajistit uzavření smlouvy v souladu s výše uvedeným bodem usnesení.
g) Prodej areálu bývalé STS v Konici
1. Zastupitelstvo města Konice bere na vědomí,
že na pozemku p. č. 121 v k. ú. Konice se nacházejí stavby ve vlastnictví Státního pozemkového
úřadu, a že probíhají jednání o převodu vlastnictví těchto staveb na město Konice.
2. Zastupitelstvo města Konice schvaluje prodej
areálu bývalé STS – pozemků p. č. 119 včetně budovy č. p. 161, p. č. 121 včetně stavby pro výrobu
a skladování, p. č. 122, části p. č. 120 a části p. č.
123 v k. ú. Konice společnosti LRC, s. r. o., a to za
účelem výstavby prodejny Penny Market a při splnění podmínky, že bude zastupitelstvu předložena ke schválení smlouva o budoucí smlouvě kupní.
3. Zastupitelstvo města Konice ukládá starostovi
obce a právníkovi města vedení jednání se společností LRC & partner, s. r. o., připravení návrhu
kupní smlouvy, resp. smlouvy o budoucí smlouvě kupní a následné předložení těchto smluv ke
schválení Zastupitelstvu městu Konice jako nezbytné součásti rozhodovacího procesu Zastupitelstva města Konice pro realizaci prodeje.
h) Odkoupení staveb na pozemku p. č. 121
v k. ú. Konice – STS
1. Zastupitelstvo města Konice schvaluje využití předkupního práva dle ustanovení § 3056 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, staveb
ve vlastnictví státu, a se kterými je příslušný
hospodařit Státní pozemkový úřad, a nachází se
na pozemku města Konice p. č. 121, k. ú. Konice.
Jedná se o likusový domek, přístavbu dílny vývěv, ocelokolnu a ocelokolnu jeřábové dráhy.
2. Souhlasí se zapsáním do katastru nemovitostí staveb, které jsou nemovitým majetkem ve
vlastnictví státu, a se kterými je příslušný hospodařit Státní pozemkový úřad, a nachází se na
pozemku města Konice p. č. 121, k. ú. Konice. Dle
sdělení Státního pozemkového úřadu č.j. SPU
133571/2020/Chrom je předmětem zápisu do
katastru nemovitostí likusový domek a přístavba dílny vývěv.
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3. Schvaluje podání Žádosti o přímý prodej staveb ve vlastnictví státu, a se kterými je příslušný
hospodařit Státní pozemkový úřad, a nachází se
na pozemku města Konice p. č. 121. k. ú. Konice
dle zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby. Jedná se o likusový domek, přístavbu dílny vývěv, ocelokolnu
a ocelokolnu jeřábové dráhy.
4. Pověřuje starostu k podpisu Prohlášení nabyvatele, o zájmu města Konice o odkoupení privatizovaného majetku – staveb ve vlastnictví státu,
a se kterými je příslušný hospodařit Státní pozemkový úřad, a nachází se na pozemku města
Konice p. č. 121, k. ú. Konice. Jedná se o likusový
domek, přístavbu dílny vývěv, ocelokolnu a ocelokolnu jeřábové dráhy.
5. Ukládá MPO realizovat nákup předmětných
staveb v souladu s výše uvedenými body usnesení.
i) Prodej části pozemku p. č. 468/1 a 467/1
v k. ú. Konice – E.ON

ZPRAVODAJ KONICE
1. Zastupitelstvo města Konice revokuje usnesení č. 10/2020-6b týkající se prodeje části p. č.
468/1 a 467/1 v k. ú. Konice společnosti E.ON
Distribuce, a. s.
2. Schvaluje prodej části p. č. 468/1 a 467/1 v k. ú.
Konice společnosti E.ON Distribuce, a. s., za cenu
2
250 Kč/m + aktuální sazba DPH. Všechny náklady spojené s prodejem částí pozemků (sepsání
kupní smlouvy, zpracování GPL a poplatek za návrh do KN) bude hradit E.ON Distribuce, a. s.
3. Ukládá vedoucímu MPO zajistit uzavření smlouvy v souladu s výše uvedeným bodem usnesení.
j) Žádost o prodej a směnu pozemků v k. ú.
Březsko – Obec Březsko
1. Zastupitelstvo města Konice neschvaluje prodej části pozemku p. č. 1239 v k. ú. Březsko
a směnu části pozemku p. č. 1239 v k. ú. Březsko
za pozemek p. č. 4467 v k. ú. Konice.
2. Ukládá MPO informovat žadatele o výše uvedeném bodě usnesení.
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k) Bezúplatný převod požárního automobilu – HZS OK
1. Zastupitelstvo města Konice schvaluje Smlouvu o bezúplatném převodu majetku – automobilu speciálního požárního CAS 24 IVECO MAGIRUS včetně příslušenství mezi městem Konice
a Českou republikou – Hasičským záchranným
sborem Olomouckého kraje.
2. Ukládá MPO zajistit uzavření smlouvy v souladu s výše uvedeným bodem usnesení.
l) Prodej části pozemku p. č. 666/10 v k. ú.
Čunín – NWD Group, a. s.
1. Zastupitelstvo města Konice schvaluje prodej
části pozemku p. č. 666/10 v k. ú. Čunín společnosti NWD Group, a. s. za cenu 200 Kč/m2 + platná sazba DPH. Kupující hradí náklady na vyhotovení geometrického plánu a správní poplatek
do katastru nemovitostí.
2. Ukládá MPO zajistit uzavření smlouvy v souladu s výše uvedeným bodem usnesení.
m) Prodej části pozemku p. č. 250/5 v k. ú.
Ladín – Vrbovi
1. Zastupitelstvo města Konice schvaluje prodej
části pozemku p. č. 250/5 v k. ú. Ladín manželům Vrbovým za cenu 200 Kč/m2 dle přílohy důvodové zprávy č. 04m2. Kupující hradí náklady
na vyhotovení geometrického plánu a správní
poplatek do katastru nemovitostí.
2. Ukládá MPO zajistit uzavření smlouvy v souladu s výše uvedeným bodem usnesení.
n) Příkazní smlouva – „Rekonstrukce části
chodníku v ulici Vrchlického a Karafiátova
v Konici“ – FS
1. Zastupitelstvo města Konice schvaluje příkazní smlouvu související s projektem „Rekonstrukce části chodníku v ulici Vrchlického a Karafiátova
v Konici“ – FS mezi městem Konice a Regionální
agenturou pro rozvoj střední Moravy, z. s. p. o.
2. Ukládá věcně příslušnému odboru zajistit uzavření smlouvy v souladu s výše uvedenými body.
o) Komunitní centrum – podlaha podium
1. Zastupitelstvo města Konice schvaluje investiční akci – podlaha na podium v komunitním
centru.
2. Ukládá MPO zajistit realizaci podlahy na podium v komunitním centru.
p) Prodej CAS 25 LIAZ 101
1. Zastupitelstvo města Konice schvaluje prodej
vozidla CAS 25 LIAZ 101.
2. Schvaluje kupní smlouvu mezi městem Konice a obcí Nučice.
3. Ukládá věcně příslušnému odboru zajistit uzavření smlouvy v souladu s výše uvedenými body.
5. Rozpočtová opatření:
a) Zastupitelstvo města Konice schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2020.
b) Zastupitelstvo města Konice schvaluje rozpočtové opatření č. 11/2020.
c) Zastupitelstvo města Konice schvaluje rozpočtové opatření č. 16/2020.
d) Zastupitelstvo města Konice schvaluje rozpočtové opatření č. 19/2020.
6. Změna zřizovací listiny
Zastupitelstvo města Konice schvaluje dodatek
č. 5 Zřizovací listiny Základní školy a gymnázia
města Konice, příspěvkové organizace, kdy tímto dodatkem dochází ke změně přílohy zřizovací listiny č. 1 Stavby ze dne 24. března 2015.
Původní hodnota budovy školy č.p. 609 ve výši

ZPRAVODAJ KONICE
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PÁTEK
5.6.2020
20:00 - 02:00 HOD.

SOBOTA
6.6.2020
Dle nařízení vlády akce povoleny
pouze do 300 návštěvníků, proto
! PŘIJĎTE VČAS !

GABRIELA V.G..

Host

!využijte včasného nákupu vstupenek, počet účastníků je omezen dle aktuálního nařízení vlády!
vstup od 18:00 hodin

start 19:00 hodin

Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

Komunitní centrum KONICE

SOCIÁLNÍ SÍTĚ A DIGITÁLNÍ MEDIA
jako prostředek k efektivní propagaci činnosti spolků i jednotlivců
čtvrtek 25. 6. 2020, začátek v 16.00 hodin
Obsah workshopu:
jak propagovat aktivity zájmových spolků a organizací
efektivní prezentace činností, akcí a produktů
výhody, nevýhody, nejlepší výběr propagace a prezentace
přednosti a zápory jednotlivých sociálních platforem
diskuze, konzultace, otázky
Přednášející:
Pavel Surma

88 299 707,21 Kč (majetku předaného k hospodaření) se navyšuje o technické zhodnocení
59 931,30 Kč a výsledná hodnota budovy školy
č.p. 609 činí 88 359 638,51 Kč.
7. Změna návrhu č. 2 územního plánu Konice
1. Zastupitelstvo města Konice bere na vědomí
návrh změn územního plánu Konice uvedené
v důvodové zprávě a přílohách této zprávy.
2. Souhlasí se zahrnutím návrhu změn Územního plánu Konice uvedených v důvodové zprávě
a přílohách této zprávy do připravované změny
č. 2 územního plánu města Konice.
3. Schvaluje smlouvu na vypracování změny č. 2
územního plánu Konice s projektantem Ing. arch.
Menclem, dle přílohy č. 11) této důvodové zprávy.
8. Nabídka úvěrů
1. Zastupitelstvo města Konice schvaluje přijetí
nabídky č. 1 od České spořitelny, a. s. na investiční úvěr ve výši 20 mil. Kč s pevnou úrokovou
sazbou 1,04 % na projekt „Výstavba inženýrských
sítí pro rodinné domy Konice“.
2. Bere na vědomí, že dle podmínek České spořitelny, a. s., je uzavření úvěrové smlouvy možné
za splnění podmínky výběru dodavatele stavebních prací.
Ing. Michal Obrusník, Bc. Jaroslav Procházka

Nový náhradní termín představení

Neděle 28. 6. 2020
Koncertní sál zámku Konice
15.00 hodin
Vyprodáno

Městské kulturní středisko Konice
a Muzeum řemesel Konicka, z. s.
pořádají výstavu kreseb malířky

Miroslavy Vykydalové
Najdi si svůj svět
březen – září 2020

20. a 21. června 2020
Sobota 9.00 – 17.00 hodin
Neděle 9.00 – 16.00 hodin

nádvoří Zámku v Konici
Výstava je pořádaná ve spolupráci
s MěKS Konice
Během výstavy je připravena
ukázkaVIDEO
tvarování,
na FB MěKS
poradenská služba
Prodej výpěstků, misek, bonsají

Výstavní prostory expozic zámku
otevřeme na požádání
v Turistickém informačním centru Konice
dle aktuální otevírací doby.

Úprava a tvarování bonsají
přinesených návštěvníky výstavy

Bonsai klub Haná

www.bkhana.cz

ZPRAVODAJ KONICE
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Sobota 6. 6. 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.
Pátek 12. 6. 2020 – Hrdibořické rybníky, Dub
nad Moravou – Vlakem v 9.11 hodin do Vrbátek,
odtud po silnici do Štětovic a k Hrdibořickým
rybníkům – (národní kulturní památka), dále po
silnici do Tučap a Dubu nad Moravou a odtud do
Blatce na vlak. Odjezd v 14.45 hodin (16.45 hodin). 13 km.
Sobota 20. 6. 2020 – Konické štrapáce – Sraz
v 7.30 hodin před restaurací Klasik u fotbalového hřiště v Konici. Jsou přichystané tratě 6, 10,
20 a 35 km. Roušky s sebou.
Sobota 27. 6. 2020 – Bystřice pod Hostýnem –
Hostýn – Rusava – Vlakem v 7.41 hodin do Bystřice pod Hostýnem, odtud na sv. Hostýn, dále na
Bukovinu a Rusavu (muzeum, památník). Pokra-

čujeme přes Brusné a Slavkov p. Hostýnem do
Bystřice p. Hostýnem. Odjezd v 17.06 hodin přes
Hulín do Konice. 18 km.
Opět začínáme turistickou sezónu, kdo má
chuť, pojďte s námi udělat něco pro své zdraví.
Za KČT Konice Eva Antlová

Konické štrapáce budou!
Po týdnech nejistoty můžeme informovat turistickou veřejnost, že v sobotu 20. června 2020 se
v rámci oslav 50 let města Konice a 820 let od první písemné zmínky o Konici, uskuteční 43. ročník
Konických štrapácí na trasách 6, 10, 20 a 35 km.
22. ročník cykloturistické jízdy nabídne trasy
o délce 20, 40, 60, 90 a 120 km.
Start je od 6.30 hodin do 9.30 hodin v restauraci
Litovel Klasik u fotbalového hřiště v Konici a cíl
od 10.00 do 19.00 hodin tamtéž. Pro účastníky
je připraven suvenýr, bude to opět štamprlička
„Zdrávi došli“, ale tentokrát s bílým potiskem. Kdo
přijde na naši akci i v roce 2021 obdrží ji s potis-

Odbor klubu českých turistů TJ Spartak Přerov
s podporou projektu České unie sportu Sportuj s námi,
ve spolupráci s turisty z Konice, pivovarem Litovel
a pod záštitou starosty města Konice pořádá v rámci oslav
50 let města Konice a 820 let od první písemné zmínky o Konici

v sobotu 20. června 2020
43. ročník turistického pochodu KONICKÉ ŠTRAPÁCE
22. ročník cykloturistické jízdy NA KOLE OKOLO KONICE
Akce Konické štrapáce je zařazena do seriálu IVV v ČR a Dvoustovka
Prezence:
Start:
Cíl:
GPS:

Litovel Klasik Restaurant, Sportovní 205,cca 500 m od nádraží ČD po červené turistické
značce a vlastním značení. U restaurace je parkoviště pro osobní automobily.
Litovel Klasik Restaurant, Sportovní 205, průběžný v době od 6.30 do 9.30 hodin
Litovel Klasik Restaurant, Sportovní 205, v době od 10.00 do 19.00 hodin
49.594833 N 16.8854950 E

Pěší trasy:
35 km Konice – Runářov – Stražisko – Přemyslovice – Laškov – Ochoz – Konice
20 km Konice – Runářov – Křemenec – Štarnov – Ve Žlebě – Ochoz – Konice
10 km Konice – Runářov – Křemenec – Konice
6 km Konice – Březsko – Konice
Cyklotrasy:
120 km Konice – Kostelec na Hané – Senice na Hané – Horka n. Moravou – Litovel – Bouzov – Konice
90 km Konice – Kostelec na Hané – Senice na Hané – Horka n. Moravou – Litovel – Bouzov – Konice
60 km Konice – Senice na Hané – Litovel – Moravičany – Loštice – Bouzov – Konice
40 km Konice – Ptení – Čechy pod Kosířem – Bohuslavice – Luká – Konice
20 km Konice – Stražisko – Přemyslovice – Budětsko – Konice
Startovné:
Upomínky:

Mládež do 15 let 15 Kč, ostatní 30 Kč.
Každý, kdo přijde či přijede do cíle ve stanovené době a prokáže se razítky z kontrol,
obdrží pamětní list a razítko, suvenýr a drobný dárek. U pěší akce razítko IVV.
Občerstvení: Z vlastních zásob nebo v restauracích po trase, v cíli malé občerstvení.
Zdravotní zabezpečení: Na kontrolách a v místě startu a cíle.
Přihlášky: Vyplňují se u prezence, není nutno zasílat předem.
Různé:
Účastníkům doporučujeme lékařskou prohlídku.
Při chůzi a jízdě po veřejných komunikacích dodržujte vyhlášku č. 361/2000 Sb.
Cyklojízdy se mohou účastnit děti do 10 let pouze v doprovodu osoby starší 15 let.
V době konání pochodu bude otevřeno informační centrum na zámku, kde je možnost
zakoupit různé propagační materiály. Bude umožněna prohlídka zámku a muzea
řemesel. Můžete si tak prohlédnout největší unikátní sbírku seker v ČR zapsanou do
Guinnessovy knihy rekordů a před zámkem největší sekeru na světě a obrovskou pilu.
Již nyní zveme turisty a cykloturisty na další akci v Konici – Turistický pochod a cyklojízdu
Za vílou Pilavkou, kterou pořádají koničtí turisté v sobotu 5. září 2020.
Informace: Stanislav Dostál, Sokolská 12, 750 02 PŘEROV, tel.: 720 675 313
e-mail: standa.dost@seznam.cz nebo www.stdostal.unas.cz
Při požadavku na písemnou informaci přiložte prosím známku v příslušné hodnotě
nebo korespondenční lístek.
Mediální partner: Český rozhlas Olomouc.
Na vaši účast se těší pořadatelé.
Olomoucký kraj – sponzor turistického značení v našem kraji

červen 2020
kem červeným, a bude mít tak sadu v národních
barvách. Připraven je i pamětní list, který připomene jubilea Konice, malé občerstvení a drobný
dárek. Akce se uskuteční v souladu s nařízením
vlády a ministerstva zdravotnictví, proto žádáme, aby všichni účastníci stanovená pravidla dodržovali. Bližší informace naleznete na našich
propozicích, které je možné si stáhnout na stránkách www.stdostal.unas.cz.
Na vaši účast se těší pořadatelé
z Přerova a Konice.

Program komunitního
centra / červen 2020
3. 6. v 16.00 hodin – Posilovna paměti pro
každého. Jak si zapamatovat telefonní čísla,
jména a tváře. Přednáška s praktickými ukázkami pod vedením Martina Krále.
10. 6. v 16.00 hodin – Paměť a technologie.
Kyberstres, nové závislosti, soustředění. Přednáška s praktickými ukázkami pod vedením Martina Krále.
25. 6. v 16.00 hodin – Sociální sítě a digitální
média jako prostředek k efektivní propagaci činnosti spolků a jednotlivců. Workshop.
Přednášející představí účastníkům možnosti, které nabízí sociální sítě a digitální média. Dozví se,
jak tyto nástroje využívat pro prezentaci svého
spolku, organizace či vlastní činnosti.
Vzhledem k nutnosti dodržení hygienických
požadavků v souvislosti s nemocí covid-19 je
třeba se na workshop registrovat. Podrobnosti na plakátech.

V pondělí 4. května 2020 jsme se zúčastnili tradičního vzpomínkového setkání spojeného s uctěním památky obětí javoříčské tragédie. Každoročně památník navštíví několik stovek občanů,
ale kvůli mimořádným opatřením v souvislosti
s šířením koronaviru akce proběhla jen v omezeném počtu účastníků.
Za konické hasiče
Vlastimil Šmída a Jaroslav Šmída

ZPRAVODAJ KONICE
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Oslavy města Konice
Původní záměry oslav byly naprosto jiné. Uspořádat jakoukoliv akci vzhledem k současné situaci není lehké. Senioři se těšili na jubilejní 25. ročník Žváčkova festivalu dechových hudeb, který
měl být letos top (Moravanka, Babouci, Vysočinka, folk. taneční soubory atd.). Rozhodli jsme, že
celý ročník i s programem přeložíme na příští rok,
a to 13. 6. 2021. Vkládám foto s paní Slabákovou
(měla akci moderovat) a tlumočím pozvánku Jiřího Holuba k oslavám města (viz program na str. 1),
kde posluchačům představí s kapelou nové CD.

PROGRAM
červen 2020
Kostelní 46 (přízemí zámku), Konice 798 52
www.konice.charita.cz
mail: charita.srdicko@centrum.cz
tel.: 739 246 019, zřizovatel Charita Konice

OBNOVENÍ PROVOZU MC SRDÍČKO

VÝSTAVY

Úterý (dle domluvy)
Konzultační a informační středisko v Srdíčku
základní individuální poradenství
a zprostředkování poradenství v oblasti
prorodinných služeb – 739 246 008

Koncertní sál zámku
Středa 24. června v 19.00 hodin

Do Klubu pro rodiče a děti ( St /Pá)
z důvodu regulace počtu účastníků,
je nutné se nahlásit den předem
telefonicky na číslo 723 961 195
od 9.00 do 16.00 hodin.
Středa (14 – 17 hodin)
Mezigenerační setkávání v Srdíčku
ZAVŘENO!

MIMOŘÁDNÉ AKCE – ČERVEN 2020
19. 6. (od 10.00 hodin)
Komunikace v rodině
přednáška klinické psycholožky, psychoterapeutky a maminky 4 dětí PhDr. Petry Tenglerové
21. 6. (od 13.00 hodin)
Kulturní odpoledne v rámci oslav
50 let města Konice / 820 let od 1. písemné
zprávy o Konici

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

INZERCE

Sháním ke koupi
chatu nebo chalupu
blízké okolí do 15 km.

!!AKCE TVRDÉ DŘEVO!!

Pracujeme z domova
a hledáme ke koupi dům
se zahradou kdekoliv
na Konicku.
Telefon: 739 367 205

ČERVEN 2020
www.mekskonice.cz
tel.: 582 397 250, 601 590 007
e-mail: kultura@konice.cz

MIROSLAVA VYKYDALOVÁ

UPOZORNĚNÍ

Mobil: 604 635 465

KULTURNÍ
PŘEHLED

Pondělí (8 – 12 hodin)
Volná herna – ZAVŘENO!
Pondělí (dle domluvy)
Cesta ke zdravé rodině
přímá pomoc rodinám – 739 246 008

Středa, Pátek (9.30 – 11.30 hodin)
Klub pro rodiče a děti – 739 246 019
3. 6. / 5. 6. – Den dětí
10. 6. / 12. 6. – Sluníčkový den
17. 6. / 19. 6. – Letní slunovrat /
Komunikace v rodině – přednáška
24. 6. / 26. 6. – Srdíčková školička

V týmu MěKS s pomocí ostatních partnerů jsme
neuskutečněné akce dali dohromady a rozložili
je do žánrů, na různá místa a časy po městě z důvodu a možnosti dodržení „opatření“. Takže nejen ve třetím červnovém týdnu si přijdou na své
sportovci, turisti, motoristi, zahrádkáři, milovníci historie; pro děti bude lunapark, horkovzdušný balón, hasičská technika. Hudbu si užijete v lidové písničce, rocku, ale i v bluegrass a country
s Poutníky, kteří oslaví 50 let na scéně. V komunitním centru zhlédnete výstavu fotografií pořízených za posledních 50 let v Konici a jejich místních částech. Představí se vám i historická vozidla a nejnovější vozy Škoda. Od 1. června jsou
služby íčka na zámku v provozu i o víkendech.
Nabízíme průvodcovské služby a prodej suvenýrů. Zakoupit zde můžete např. novou turistickou vizitku, pohlednice, knihy vztahující se k dějinám Konice, zvonky, hrnky, magnetky nebo
čokoládu s motivem konického zámku. Nedělní
oslavy zakončíme na hřišti u přátelského fotbalového utkání.
Tomáš Vrba, MěKS Konice
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Prodám palivové dřevo štípané
měkké / tvrdé rovnané
50 cm / 100 cm,
sypané 25 – 50 cm,
smrkovou kulatinu 2 m.
Hájenka Šebetov
tel.: 606 893 919
e-mail: zouharhonza@email.cz

Expozice zámku Konice
Březen – září 2020
Najdi si svůj svět – výstava kreseb
Vstupné dobrovolné

VÝSTAVA
KONCERTY

V MOŘSKÉM VÁNKU
Jiří Meca – kytara
Michaela Meca – příčná flétna
Vstupné: dospělí 120 Kč, abonenti KPH 100 Kč,
studenti a ZTP 60 Kč, žáci ZUŠ vstup zdarma

DIVADLA
Koncertní sál nebo nádvoří zámku
Neděle 28. června v 15.00 hodin

JAK VONÍ ŠTĚSTÍ
Zábavný pořad herečky Hanky Křížkové
za doprovodu Jiřího Zbořila
Náhradní termín z 22. 3. 2020 – vyprodáno!

AKCE
19. – 21. června

Oslavy města Konice
50 let města Konice / 820 let od první
písemné zprávy o Konici
Podrobný program viz titulní strana.
UVEDENÉ PROGRAMY SE USKUTEČNÍ,
POKUD NÁM TO AKTUÁLNÍ OPATŘENÍ
PROTI COVID-19 DOVOLÍ!

KNIHOVNY
www.konicka.knihovna.cz

KNIHOVNA KONICE JE UZAVŘENA!
Probíhá zákonem nařízená revize knihovního
fondu. Termíny výpůjček se automaticky
prodlužují. O otevření městské knihovny
vás budeme informovat během července.
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
Turistické informační centrum
Otevírací doba od 1. 6. do 31. 8. 2020
Pondělí – Pátek: 9.00 – 12.30, 13.00 – 16.00 hodin
Sobota 9.00 – 12.30, 13.00 – 17.00 hodin
Neděle: 14.00 – 17.00 hodin

Informace: 739 333 721, 582 334 987
icko.konice@seznam.cz
PODROBNÉ INFORMACE K PROHLÍDCE
ZÁMKU A EXPOZIC MUZEA ŘEMESEL
NAJDETE NA ODKAZU:
www.mekskonice.cz
OMEZENÍ DLE OPATŘENÍ PROTI COVID-19
JE NUTNÉ RESPEKTOVAT! DĚKUJEME.
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