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

Třetí neformální setkání s vedením města
Setkání se uskutečnilo 16. 6. v komunitním centru především na téma nové podoby náměstí.
Pro možnost žádat o dotaci musí mít město projekt na rekonstrukci náměstí. Starosta představil Ing. arch. Victora Cojocaru, který v Konici chodil do základní školy a vystudoval gymnázium, a který pro město, ke kterému cítí osobní vazbu, zpracovává bez nároku na odměnu novou studii náměstí. Pan architekt občanům nastínil úvahy a potřeby funkčního náměstí a vyzval je ke komunikaci nad studií. Debata na toto téma trvala více jak hodinu a občanům se nová podoba náměstí líbila. Hrubý nákres s náhledem na odpočinkové zóny je na
obrázcích. Pro orientaci – radnice je vlevo. Na dotaz z pléna, proč se raději nedodělají chodníky starosta vysvětlil, že chodníky jsou také potřeba, ale nelze na ně v Konici čerpat kvůli
podélnému sklonu, převyšujícímu 8,3 % dotace a pokud se projekčně nepřipravíme na náměstí a další potřebné věci, nelze o dotace žádat.
Následně se diskuze posunula na téma kontejnerů u nákupního střediska, chodníků k náměstí a křižovatky. Toto téma je řešeno vedlejším článkem. Od posledního setkání byl opraven chodník u školy, propojovací cesta na Březsko, rekonstruována ulice Vodní a Cihelny II.,
zmínil starosta. Mezi střednědobé plány města patří i vybudování cyklostezky od Prostějova a propojení místní části Čunín a Křemenec s centrem města. Občané požadovali přechod
pro chodce v ulici Husova do sídliště. Stěžovali si na rychlost vozidel od Jesence a také na
rychlost vozidel na nově opravených komunikacích v ulicích Tyršova a Vodní. Samozřejmě
i o těchto otázkách byla vedena diskuze, která se dále odvíjela k problematice parkování u komunitního centra a na náměstí. Starosta zmínil i záměr vybudování kinokavárny v komunitním centru, pořádání tanečních kurzů a následných plesů. Témat bylo daleko víc a jsme
rádi, že máte zájem komunikovat. Jen to chce ten čas si najít. Setkání se zúčastnilo asi 25 občanů a myslíme, že kapacita min. 200 osob by se zvládla taky. Rozhodujte o svém městě a nebuďte k tomu lhostejní. Děláme to pro lepší soužití celé komunity a lepší život ve městě po
všech stránkách. Budeme se těšit na další setkání, o kterém vás budeme včas informovat.

Chodníky od křižovatky ulic Vrchlického a Karafiátovy jsou natolik nevyhovující, že město Konice
plánuje v letošním roce realizaci záměru opravy
chodníku sousedícího s budovou COOPu a zároveň
bude žádat o dotaci na vybudování chodníku od
konce Karafiátovy ulice na Masarykovo náměstí na
druhé straně krajské komunikace. Celková délka
této pěší komunikace je 62,85 m, přičemž dojde
k rozšíření chodníku dle platných norem a nutno
je řešit i odkanalizování krajské komunikace a dešťových svodů z přilehlých domů. V současné době
zde chodník chybí a je zde pouze zpevněná silniční
komunikace využívaná pro pohyb chodců. Vybudováním nového chodníku tak dojde ke zvýšení jejich bezpečnosti.
Pro realizaci chodníku bude podána žádost o dotaci z Regionu Haná. Maximální celkové způsobilé
výdaje mohou být maximálně ve výši 600 tis. Kč.
Jedná se o dotaci ve výši 95%. Předpokládané náklady výrazně převyšují dotační částku a město je
bude hradit z vlastních rozpočtových příjmů.
Ing. Michal Obrusník, starosta
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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
29. května 2020
Usnesení č. 29/2020
Rada města Konice dne 29. 5. 2020:
1. Schvaluje uzavření pojistné smlouvy mezi městem Konice a společností Kooperativa pojišťovna, a. s., Vienna Insurance Group, na dobu jednoho roku.

Rada města Konice
1. června 2020
Usnesení č. 30/2020
Rada města Konice dne 1. 6. 2020:
1. a) Doporučuje ZMK souhlasit, aby stavba bez
čp/če, doprava, bez LV, na pozemcích stavební
parcela č. 263/1 a stavební parcela č. 263/2 v k. ú.
Laškov byla zapsána na list vlastnictví č. 60000
pro k. ú. Laškov, obec Laškov, jako součást pozemku stavební parcela č. 263/1, do vlastnictví
České republiky a příslušnosti hospodařit pro
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových s tím, že část této stavby stojí na pozemku
stavební parcela č. 263/2 v k. ú. Laškov, a to při
splnění podmínky, že následně nabídne Úřad pro
zastupování státu ve věcech majetkových Předmětnou stavbu spolu s pozemkem městu Konice
bezúplatným převodem.
b) Doporučuje ZMK vydat prohlášení, že město
Konice splnilo zákonné podmínky pro bezúplatný
přechod ze zákona k majetku uvedeného v části
a tohoto usnesení do vlastnictví města Konice, ale
město Konice nepožádalo ve lhůtě do 31. 3. 2013
o zápis vlastnického práva do katastru nemovitostí a současně nepodalo ani žalobu na určení
vlastnického práva.
c) Doporučuje ZMK schválit bezúplatný převod
pozemku p. č. st. 263/1 v k. ú. Laškov a stavby čekárny postavené na pozemku p. č. st 263/1 a p. č.
st. 263/2 v k. ú. Laškov od ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví města Konice.
d) Ukládá majetkoprávnímu odboru zpracovat
materiál na jednání ZM Konice v souladu s výše
uvedenými body usnesení.
2. Doporučuje ZMK schválit navýšení příspěvku
na provoz Technickým službám Konice, příspěvkové organizaci o 1 000 000 Kč.
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3. Doporučuje ke schválení ZMK rozpočtové opatření č. 20/2020.
4. Schvaluje Dodatek č. 1 Směrnice č. 10 Časové
rozlišení a rezervy, která je součástí Komplexního
souboru vnitroorganizačních směrnic č. 5/2016.
5. Doporučuje ZMK ke schválení rozpočtové opatření č. 21/2020.
6. Bere na vědomí úplný zánik pohledávek dle
usnesení Krajského soudu v Brně.
7. Neschvaluje poskytnutí finančních neúčelových darů dle podaných žádostí z důvodů nedostatku finančních prostředků souvisejících s očekávaným propadem daňových příjmů města v roce 2020.
8. a) Schvaluje MUDr. Gabrlíkovi poskytnutí slevy na ročním nájemném ve výši 710 Kč (2 měsíce)
z důvodu nouzového stavu v ČR, a to i přes skutečnost, že výše nájemného v Centru zdravotních
služeb č. p. 392 v Konici neodpovídá běžnému
tržnímu nájemnému, přičemž se jedná o zvýhodněné nájemné stanovené pro dosažení zdravotní péče v Konici.
b) Schvaluje MUDr. Šťastnému poskytnutí slevy
na ročním nájemném ve výši 1 374 Kč (2 měsíce)
z důvodu nouzového stavu v ČR, a to i přes skutečnost, že výše nájemného v Centru zdravotních
služeb č. p. 392 v Konici neodpovídá běžnému
tržnímu nájemnému, přičemž se jedná o zvýhodněné nájemné stanovené pro dosažení zdravotní péče v Konici.
c) Neschvaluje MUDr. Šťastnému prominutí platby za dodané služby a změnu nájemní smlouvy.
d) Ukládá majetkoprávnímu odboru informovat
žadatele o výše uvedených usneseních.
9. a) Schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č. PV-014330059604/001 mezi
městem Konice a E.ON Distribuce, a. s., na pozemku p. č. 255/7 v k. ú. Ladín, 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.
b) Ukládá majetkoprávnímu odboru zajistit uzavření smlouvy v souladu s výše uvedeným usnesením.
10. a) Schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti mezi městem Konice a CETIN, a. s., na
pozemku p. č. 4690/2 v k. ú. Konice spočívající
v právu umístění a provozování Komunikačního
vedení a zařízení v rozsahu geometrického plánu č. 1021-787/2019 ze dne 30. 3. 2020, který je
Přílohou č. 1 Smlouvy.
b) Ukládá majetkoprávnímu odboru zajistit uzavření smlouvy v souladu s výše uvedeným usnesením.
11. a) Doporučuje ZMK neschválit nákup pozemku p. č. 101 v k. ú. Konice včetně budovy č. p. 4 za
cenu 6,9 mil. Kč + příslušná sazba DPH.
b) Ukládá majetkoprávnímu odboru zpracovat
materiál do zastupitelstva města v souladu s výše uvedeným usnesením.
12. a) Schvaluje Smlouvu o výpůjčce č. 15-2020,
uzavřenou mezi Tomášem Greplem, IČ: 64261867,
a městem Konice. Jedná se o výpůjčku zámec-
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kého areálu (parku) v Konici za účelem pořádání taneční zábavy Legendy se vrací 19. 6. 2020
od 18.00 do 3.00 hodin dne následujícího.
b) Ukládá majetkoprávnímu odboru zajistit uzavření smlouvy dle výše uvedeného bodu a s tím, že
vypůjčitel zámeckého areálu je povinen zajistit
plnění opatření, která se ve vztahu k ochraně a pohybu osob vážou na veřejné akce, pod které lze
přiřadit i pořádání výše uvedené taneční zábavy.
13. a) Doporučuje zastupitelstvu města schválit
Smlouvu o bezúplatném převodu mezi městem
Konice a Českou republikou – Hasičským záchranným sborem Olomouckého kraje týkající se vyprošťovacího zařízení LUKAS, dle přílohy důvodové zprávy.
b) Ukládá majetkoprávnímu odboru zpracovat
materiál na jednání zastupitelstva města v souladu s výše uvedeným bodem usnesení.
14. a) Schvaluje přijetí dotace ve výši 20 000 Kč
s účelem použití dle č. II odst. 1, zavazuje se ji použít výlučně v souladu s účelem poskytnutí dotace dle čl. I odst. 2 a 4 a v souladu s podmínkami
stanovenými v této smlouvě.
b) Schvaluje znění veřejnoprávní smlouvy „Smlouva o poskytnutí dotace uzavřené v souladu s §159
a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve
znění pozdějších právních předpisů, a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších právních
předpisů.“ Jedná se o smlouvu o poskytnutí dotace v souladu s Programem na podporu JSDH 2020
a jeho dotačním titulem „Dotace na zajištění akceschopnosti JSDH obcí Olomouckého kraje pro
JPO II a JPO III 2020.“
15. a) Vyhlašuje záměr pronajmout pozemek
p. č. 761/8 v k. ú. Runářov.
b) Ukládá majetkoprávnímu odboru zpracovat
záměr v souladu s výše uvedeným bodem usnesení.
16. a) Schvaluje Smlouvu o výpůjčce č. 16-2020,
uzavřenou mezi městem Konice a Městským kulturním střediskem Konice, příspěvkovou organizací. Jedná se o výpůjčku pozemků města a movitého majetku (dřevěných stolů a lavic) v zámeckém parku dne 21. 6. 2020 za účelem pořádání
oslav 50 let města Konice / 820 let od 1. písemné
zprávy o Konici.
b) Ukládá majetkoprávnímu odboru zajistit uzavření smlouvy dle výše uvedeného bodu a.
17. a) Schvaluje umístění podzemního optického kabelu na akci „Infos, páteřní optická síť Křemenec-Runářov“.
b) Schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě mezi městem Konice a společností Infos ART, spol. s r. o. na akci
„Infos, páteřní optická síť Křemenec-Runářov“.
c) Ukládá věcně příslušnému odboru zajistit uzavření smlouvy v souladu s výše uvedenými body.
18. Bere na vědomí Zprávu o činnosti Městského úřadu Konice v roce 2019.
19. a) Revokuje usnesení ze dne 11. 5. 2020 č. 28,
kterým vzala na vědomí Pravidla pro prodej pozemků (Lokalita pro zástavbu k bydlení v rodinných domech „Burianova ulice“ v obci Konice)
s přílohami a doporučila zastupitelstvu přijmout
Pravidla pro prodej pozemků (Lokalita pro zástavbu k bydlení v rodinných domech „Burianova ulice“ v obci Konice) s přílohami.
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b) Bere na vědomí Pravidla pro prodej pozemků
(Lokalita pro zástavbu k bydlení v rodinných domech „Burianova ulice“ v obci Konice) s přílohami.
c) Doporučuje zastupitelstvu přijmout Pravidla
pro prodej pozemků (Lokalita pro zástavbu k bydlení v rodinných domech „Burianova ulice“ v obci Konice) s přílohami.
20. a) Schvaluje jako zhotovitele akce Oprava
místních komunikací Konice – Vodní, Cihelna II,
společnost EUROVIA CS.
b) Schvaluje Smlouvu o dílo mezi městem Konice a společností EUROVIA CS.
c) Ukládá věcně příslušnému odboru zajistit uzavření smlouvy v souladu s výše uvedenými body.
21. a) Doporučuje ZMK nákup montážní plošiny
MP 16 na podvozku Avia 31.
b) Doporučuje ZMK schválit kupní smlouvu mezi městem Konice a V. G.
c) Ukládá majetkoprávnímu odboru zpracovat
materiál do ZM v souladu s výše uvedeným bodem usnesení.
22. a) Vyhlašuje záměr prodat část pozemku p. č.
664/3 v k. ú. Čunín.
b) Ukládá odboru majetkoprávnímu zpracovat
záměr v souladu s výše uvedeným bodem usnesení.
23. Schvaluje umístění podzemního optického
kabelu společnosti Infos ART, spol. s r. o. na akci
„Infos, optická síť Čunín“ při splnění podmínky,
že bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí
o zřízení služebnosti inženýrské sítě a splnění
podmínek, které vydává odbor majetkoprávní.
24. a) Doporučuje zastupitelstvu města revokovat usnesení č. 11/2020-4a) a 11/2020-4b) ze
dne 11. 5. 2020.
b) Doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. 3261 a p. č. 3318 v k. ú. Runářov manželům H. za cenu 200 Kč/m2 v rozsahu dle přílohy důvodové zprávy č. 24c. Kupující
hradí náklady na vyhotovení geometrického plánu a správní poplatek do katastru nemovitostí.
c) Ukládá odboru majetkoprávnímu zpracovat
materiál na jednání Zastupitelstva města Konice
v souladu s výše uvedenými body usnesení.

Rada města Konice
10. června 2020
Usnesení č. 31/2020
Rada města Konice dne 10. 6. 2020:
1. 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 56.
b) Schvaluje podle §102 odst. 2 písm. m) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) Změnu
č. 16 Organizačního řádu Městského úřadu Konice platného od 1. 1. 2017.

Rada města Konice
15. června 2020
Usnesení č. 32/2020
Rada města Konice dne 15. 6. 2020:
1. a) Schvaluje Smlouvu o výpůjčce nemovitosti
č. 19-2020, uzavřenou mezi městem Konice a Ro-
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manem Froňkem, IČ: 66713609. Jedná se o výpůjčku pozemků p. č. 1419, 1421, 1422/1, 1422/3,
1423 a 4408, vše v k. ú. Konice, za účelem depa
při „Závodech do vrchu“ 26. 6. 2020 od 17.00 hodin až 28. 6. 2020 do 19.00 hodin a dále bezplatné užívání WC v budově č. p. 386 (komunitní centrum) v Konici účastníky a návštěvníky závodů.
Rada stanoví kauci ve výši 5 000 Kč.
b) Ukládá odboru majetkoprávnímu zajistit uzavření smlouvy dle výše uvedeného bodu a.
2. Pověřuje vedoucí odboru sociálních věcí Městského úřadu Konice Mgr. Hanu Koudelkovou k podepisování dohod o provedení práce uzavíraných
v průběhu realizace projektu „Komunitní centrum – rozvoj komunitní práce ve městě Konice
2019 –2022“, s účinností od 1. 6. 2020.
3. Schvaluje poskytnutí věcného daru v hodnotě
2 000 Kč ve formě čistících a dezinfekčních prostředků obci Dlouhá Loučka v souvislosti s bleskovou povodní, kterou zasáhla obec v minulých
dnech.
4. a) Schvaluje dohodu o odstoupení Smlouvy
o dílo DOE005020, uzavřenou dne 4. května 2020
s DLC engineering, s. r. o.
b) Schvaluje Smlouvu o dílo DOE008620 uzavřenou s DLC engineering, s. r. o., na zpracování žádosti o dotaci „Pořízení kompostérů – město Konice“ v rámci Operačního programu životního
prostředí 3.1., výzvy č. 122 – Prevence vzniku
odpadů.
c) Schvaluje Příkazní smlouvu VZB005920 uzavřenou s BlueFort, s. r. o., na zpracování zakázky
malého rozsahu na veřejnou zakázku „Pořízení
kompostérů – město Konice“.
d) Ukládá odboru majetkoprávnímu zajistit uzavření výše uvedených smluv dle bodů a, b, c.

Zastupitelstvo města Konice
15. června 2020
Zápis č. 12/2020
z 12. veřejného zasedání zastupitelstva města Konice konaného dne 15. června 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, František Novák, Tomáš Vrba, Jakub Vlček,
Mgr. Antonín Vymětal, Antonín Vymětal, Pavel
Studený
Omluveni: Mgr. Ludmila Kopečná Nedomanská,
Ing. Petr Ullman
Tajemník: Ing. Bc. Dušan Opletal
Program:
1. Zahájení.
2. Kontrola usnesení ZM a RM za období od
11. 5. do 15. 6. 2020.
3. Navýšení příspěvku na provoz TS Konice.
4. Rozpočtová opatření.
5. Zápis Finančního výboru.
6. Účetní závěrka.
7. Závěrečný účet.
8. Vývoj daňových příjmů.
9. Majetkové záležitosti.
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10. Udržitelná mobilita – chodník.
11. Zánik pohledávky.
12. Návrh na schválení pravidel pro prodej pozemků.
13. Zařazení do území působnosti strategie
CLLD.
14. Podání žádosti o dotaci na nákup pódia do
komunitního centra.
15. Podání žádostí o dotace – MěKS Konice.
16. Připomínky, dotazy a podněty členů ZMK
a dalších osob.
17. Usnesení a závěr.
Usnesení č. 12/2020
Zastupitelstvo města Konice dne 15. 6. 2020:
1. Schvaluje doplněný program zasedání zastupitelstva.
2. Schvaluje kontrolu usnesení ZM a RM za období od 11. 5. do 15. 6. 2020.
3. Navýšení příspěvku na provoz č. 2 rok 2020
Technické služby Konice, p. o.
Zastupitelstvo města Konice schvaluje navýšení
příspěvku na provoz Technickým službám Konice, příspěvkové organizaci, o 1 000 000 Kč.
4. Rozpočtová opatření:
a) ZMK schvaluje rozpočtové opatření č. 20/2020.
b) ZMK schvaluje rozpočtové opatření č. 21/2020.
c) ZMK schvaluje rozpočtové opatření č. 22/2020.
d) ZMK schvaluje rozpočtové opatření č. 23/2020.
5. Zápis ze zasedání Finančního výboru Zastupitelstva města Konice
Zastupitelé berou na vědomí zápis ze zasedání
Finančního výboru města Konice.
6. Účetní závěrka města Konice sestavená
k rozvahovému dni 31. 12. 2019
a) ZMK schvaluje účetní závěrku města Konice
sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2019.
b) ZMK ukládá odboru finančnímu zajistit administraci informací o schválení účetní závěrky do
centrálního systému účetních informací státu.
7. Závěrečný účet města Konice za rok 2019
a Zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření města Konice za rok 2019
ZMK schvaluje celoroční hospodaření města Konice a závěrečný účet města Konice za rok 2019
včetně zprávy nezávislého auditora o výsledku
přezkoumání hospodaření města za rok 2019,
a to bez výhrad.
8. Vývoj plnění daňových příjmů a poplatků
k 28. 5. 2020
ZMK bere na vědomí zprávu o vývoji daňových
příjmů a poplatků k 28. 5. 2020.
9. Majetkové záležitosti:
a) Autobusová čekárna pro Novou Dědinu
– UZSVM
Zastupitelstvo města Konice:
1. Souhlasí, aby stavba bez čp/če, doprava, bez
LV, na pozemcích stavební parcela č. 263/1 a stavební parcela č. 263/2 v k. ú. Laškov byla zapsána
na list vlastnictví č. 60000 pro k. ú. Laškov, obec
Laškov, jako součást pozemku stavební parcela
č. 263/1, do vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodařit pro Úřad pro zastupování státu
ve věcech majetkových s tím, že část této stavby
stojí na pozemku stavební parcela č. 263/2 v k. ú.
Laškov, a to při splnění podmínky, že následně
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nabídne Úřad pro zastupování státu ve věcech
majetkových Předmětnou stavbu spolu s pozemkem městu Konice bezúplatným převodem.
2. Vydává prohlášení, že město Konice splnilo
zákonné podmínky pro bezúplatný přechod ze
zákona k majetku uvedeného v části a tohoto
usnesení do vlastnictví města Konice, ale město
Konice nepožádalo ve lhůtě do 31. 3. 2013 o zápis vlastnického práva do katastru nemovitostí
a současně nepodalo ani žalobu na určení vlastnického práva.
3. Schvaluje bezúplatný převod pozemku p. č. st.
263/1 v k. ú. Laškov a stavby čekárny postavené
na pozemku p. č. st 263/1 a p. č. st. 263/2 v k. ú.
Laškov od ČR – Úřadu pro zastupování státu ve
věcech majetkových do vlastnictví města Konice.
4. Ukládá MPO informavat UZSVM o výše uvedených usneseních.
b) Nabídka prodeje nemovitosti p. č. 101 v k. ú.
Konice – Mazák
Zastupitelstvo města Konice:
1. Neschvaluje nákup pozemku p. č. 101 v k. ú.
Konice včetně budovy č. p. 4 za cenu 6,9 mil. Kč
+ příslušná sazba DPH.
2. Ukládá MPO informovat p. Romana Mazáka
o výše uvedeném usnesení.
3. Ukládá MPO jednat s p. Romanem Mazákem
o možnostech odkupu nemovitostí za cenu odpovídající záměrům města.
c) Smlouva o bezúplatném převodu majetku
– HZS OK
Zastupitelstvo města Konice:
1. Schvaluje Smlouvu o bezúplatném převodu
mezi městem Konice a Českou republikou – Hasičským záchranným sborem Olomouckého kraje týkající se vyprošťovacího zařízení LUKAS, dle
přílohy důvodové zprávy.
2. Ukládá MPO zajistit uzavření smlouvy v souladu s výše uvedeným bodem usnesení.
d) Změna prodeje pozemků v k. ú. Runářov
– Hanákovi
Zastupitelstvo města Konice:
1. Revokuje usnesení č. 11/2020-4a) a 11/2020
-4b) ze dne 11. 5. 2020.
2. Schvaluje prodej části pozemku p. č. 3261 a p. č.
3318 v k. ú. Runářov manželům Hanákovým za
cenu 200 Kč/m2 v rozsahu dle přílohy důvodové
zprávy č. 9d3. Kupující hradí náklady na vyhotovení geometrického plánu a správní poplatek do
katastru nemovitostí.
3. Ukládá MPO zajistit uzavření smlouvy v souladu s výše uvedenými body usnesení.
e) Montážní plošina MP 16 – Avia 31
Zastupitelstvo města Konice:
1. Schvaluje nákup montážní plošiny MP 16 na
podvozku Avia 31.
2. Schvaluje kupní smlouvu mezi městem Konice a Václavem Gelnarem.
3. Ukládá MPO zajistit uzavření smlouvy v souladu s výše uvedenými body.
10. Karta souladu projektu s principy udržitelné mobility na akci „Rekonstrukce a vybudování nového chodníku v části ulice Vrchlického a Karafiátova v Konici“
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Zastupitelstvo města Konice:
a) Na svém veřejném zasedání projednalo záměr
„Rekonstrukce a vybudování nového chodníku
v části ulice Vrchlického a Karafiátova v Konici“.
b) Schvaluje podání žádosti o dotaci do připravované výzvy Regionu Haná.
11. Zánik pohledávky – půjčka z Fondu rozvoje bydlení
ZMK schvaluje 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.
12. Návrh na schválení pravidel pro prodej
pozemků
Zastupitelstvo města Konice:
1. Schvaluje Pravidla pro prodej pozemků uvedená v přílohách 1. až 6. důvodové zprávy v lokalitě pro zástavbu k bydlení v rodinných domech
„Burianova ulice“ v obci Konice.
2. Schvaluje kupní cenu uvedenou v příloze
č. 5. vzor kupní smlouvy, ve výši 1 210 Kč/m2 tj.
1 000 Kč/m2 + 21% DPH tj. 210 Kč/m2.
13. Zařazení do území působnosti strategie
CLLD
ZMK schvaluje zařazení svého správního území
působnosti MAS Region HANÁ pro realizaci strategie CLLD na programové období 2021 – 2027.
14. Podání žádosti o dotaci na nákup pódia
do komunitního centra
ZMK schvaluje podání žádosti o dotaci do vyhlášené výzvy Olomouckého kraje – Program na
podporu investičních projektů v oblasti kultury
v Olomouckém kraji v roce 2020.
15. Podání žádostí o dotace MěKS
Zastupitelstvo města Konice:
1. Souhlasí s podáním žádosti o dotaci 06_03
Program na podporu pořízení drobného majetku v oblasti v Olomouckém kraji v roce 2020 (Na
nábytek do městské knihovny – stůl, křesla, do
35 tisíc bez spoluúčasti).
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2. Souhlasí s podáním žádosti o dotaci 06_04
Podpora obnovy kulturního zázemí v investiční
oblasti – Dotační titul 2 (Na pořízení interaktivního stolu 3PANEL 55" 2020 – do městské knihovny v částce 69 990 Kč, investice se spoluúčastí
30%).
Ing. Michal Obrusník
Bc. Jaroslav Procházka

Mateřská škola Konice
V letošním roce probíhal zápis do Mateřské školy Konice netradičním způsobem. Rodiče přicházeli zapsat své děti v roušce a museli dodržovat
zvýšená hygienická opatření. A jak bylo doporučeno MŠMT – bez dětí. V průběhu devíti pracovních dnů přišli zákonní zástupci zapsat celkem
26 dětí, z nichž je 6, které nemají místo trvalého
pobytu ve školském obvodu či smluvních obcích.
Všechny zapsané děti byly přijaty, ale do školičky
se pravděpodobně podívají až 1. září 2020. Bude na ně čekat školní zahrada s novými herními
prvky, novým domečkem pro skřítky (mají i svoji
studnu!), dřevěným vláčkem s kytičkami, natřené
průlezky a také zvýšený záhon pro opylovače.
Kromě úprav školní zahrady jsme se v době „koronavirové přestávky“ věnovali také úpravám
uvnitř budovy. Při vstupu do budovy upoutají
děti nové malby na stěnách, které pokračují na
schodištích. Ve třídách jsou připraveny pro děti
nové hrací koutky doplněné pěknou výzdobou.
Věříme, že si příští školní rok užijeme bez omezení a budeme moci realizovat naplánované aktivity a projektové dny.
Na závěr bychom chtěli rodičům dětí, které byly
letos o tyto aktivity ochuzeny, poděkovat za pochopení a rodičům předškoláků za dodání fotografií na tablo.
Sluncem zalité prázdniny bez roušek a nemocí
přeje za kolektiv MŠ Konice
Hana Továrková
ředitelka školy
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Městské kulturní středisko Konice zve v rámci
Prázdninového odpoledne se Srdíčkem na

film pro celou rodinu
Některá přátelství jsou věčná.

PSÍ
2

POSLÁNÍ

24. 7. 2020
Některá přátelství jsou věčná.

od 21.00 hodin
Konice
zámecký park

PSÍ POSLÁNÍ 2

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

Videosoutěž v regionální historii
„Otevřete brány minulosti“
Tuto aktivitu realizovala PS Rozvoj kulturního povědomí dětí a vztahu k místu. Soutěž se konala
od října 2019 do března 2020, byla určena pro
třídní kolektivy druhých stupňů základních škol.
Třídní kolektivy měly prostřednictvím krátkého
dvou až tříminutového videa představit veřejnosti dějiny své obce, kulturní nebo významnou
přírodní památku či osobnost pocházející z jejich
obce. Do soutěže se zapojilo šest třídních kolektivů a vzniklo tak šest nápaditých a originálních
videí. MAS Region HANÁ, z. s. sestavil čtyřčlennou komisi, která vybrala tři nejlepší videa. Soutěžilo se o hodnotné ceny – kameru, fotoaparát
a stolní fotbal. První místo obhájila 7. třída ze ZŠ
Brodek u Konice, druhé místo vyhrál 8. ročník
z téže školy a třetí místo obhájila ZŠ Horní Štěpánov – Pohora. Zúčastnili se také žáci ZŠ Slatinice.
Všichni zúčastnění dostali flashdisky a drobné
upomínkové předměty.

Vyvýšené záhony do škol a školek
Další pěknou realizovanou implementační aktivitou je dodání vyvýšených záhonů do mateřských a základních škol. Využívání těchto záhonů povede k rozvoji environmentální senzitivity
u dětí a celé řady dalších kompetencí nejen z oblasti EVVO. Děti si zasadí či zasejí bylinky a následně o ně budou pečovat. Odměnou jim budou
nejen samotné výpěstky, ale zcela jistě je obohatí i pozorování hmyzu, který budou bylinky svou
vůní i vzhledem lákat.

SDH Konice
Dne 11. 6. 2020 byla naše jednotka vyslána s Iveco Magirus CAS 20 k likvidaci následků po povodních v Šumvaldu. Naše jednotka provedla vyčištění kanálu od bahna, vyklízení bahna ze sklepu
rodinného domu a několik čerpacích akcí, hlavně čerpání zakalené vody ze studní.

VIDEO na FB MěKS

1. místo – ZŠ Brodek u Konice

Dne 12. 6. 2020 byla naše jednotka na žádost
starosty města Konice vyslána do obce Šumvald
k odvezení materiálů a prostředků k pomoci
likvidaci následků po ničivých povodní. Zásahu
se zúčastnili: Vlastimil Šmída, Jaroslav Šmída
a Daniel Haselman.
Za SDH a JSDH Konice
Jaroslav Šmída
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Městská knihovna Konice

Oslavy města Konice

Knihovna se po zákonem nařízené revizi knihovního fondu otevírá 1. července 2020. Čtenáři
musí dodržovat nařízená hygienická opatření
a kvůli ukládání vrácených knih do karantény,
bude jejich počet k vypůjčení omezen na 5 ks.
Novinkou je na chodbě zabudovaná nová „knihobudka“ do které po dohodě s paní knihovnicí
můžete přinést svoje knihy. Ty budou sloužit
k rozebrání pro ostatní.
O prázdninách děti čeká ve výpůjční dny spousta luštění, křížovek a hádanek o drobné ceny. Od
3. srpna do 21. srpna bude v knihovně dovolená a po ní se můžete těšit na všechny akce, co
pro vás chystáme. Např. pro žáky základní školy
Konice velkou čarodějnickou show Harry Potter
s lektorkou Danou Šimkovou, komiksový workshop s Danielem Vydrou, nebo cestovatelské pohádky s Adolfem Dudkem. Přijďte si půjčit na
krásné letní dny romány a povídky plné romantiky, napětí a dobrodružství v naší městské
knihovně a v napojených knihovnách (Křemenec a Nová Dědina). Pohodové prázdniny!
Vlasta Snášelová

Oslavit výročí 50 let od povýšení Konice na město a 820 let od první písemné zprávy o Konici bylo
plánováno i se zapojením Konických organizací,
škol a spolků. Doba „kovidová“ však všechny plány zhatila. Nakonec se omezení začala uvolňovat
a okamžitě jsme využili možnosti. Na okrese jsme
byli první, kdo se nebál začít pořádat akci (v té
době max. pro 300 lidí). Jenže udělat akci tak, aby
byla velká a přitom se lidé neshromažďovali na
jednom místě nebylo lehké. Vypracovali jsme strategii, že rozdělíme akci do sektorů, časů a žánrů.
Využili jsme zrušených akcí a ty napojili na oslavy. Lunapark na náměstí nahradil neuskutečněnou pouť, 25. ročník Žváčkova festivalu jsme přeložili s plnou parádou na příští rok a nahradili jej
perfektním koncertem Holóbkove mozeke. (Prozradíme, že příští rok se můžete těšit na Moravanku, Babouky, Vysočinku a folklórní soubory).
Koncert dechové hudby vystřídala country muzika s legendárními Poutníky, kteří s námi oslavili 50 let na scéně a pokřtili nové CD, stejně jako
Holóbci. Legendární kapely Konicka, hrající od
sedmdesátých let, jsme museli v pátečním programu z důvodu nepříznivého počasí přesunout
o čtrnáct dní později. Výstava bonsají byla opět
s velice kladným ohlasem realizovaná až do neděle. Sobotní sportovní den je popsán ve vedlejším článku a taky i přes nepřízeň počasí sklidil
velký úspěch. Neděle byla programem bohatá
a počasí nakonec vyšlo. Starosta Ing. Michal Obrusník předtočil do místního rozhlasu úvodní slovo a pozvánku na program, který začínal ve všech
sektorech stejně od 13.00 hodin. Osobně se účastnil vernisáže v KC a místostarosta Bc. Jaroslav
Procházka zahájil akci v zámeckém parku. SDH
Konice připravili před zámkem občerstvení, do
parku dorazil Velkorakovský pivní speciál a Zámecká zahrádka také nabízela dobroty. Náměstí
doplnily ostatní stánky k lunaparku. V zámecké
zahradě a před zámkem byl program pro děti,
kde se o něj postarali Balóny Konice, MC Srdíčko
a SDH Konice s novou technikou. Start horkovzdušného balónu nebyl v tu dobu realizovatelný a tak jsme jej domluvili na další možný termín
a to 24. července 2020 při Prázdninovém odpoledni se Srdíčkem. V informačním centru jsme
prodávali suvenýry a vedli prohlídky zámkem
s expozicemi řemesel. V komunitním centru byla (a do konce prázdnin ještě bude) nainstalovaná
skvělá výstava fotografií a textů z historie města
Konice nejen za posledních 50 let. Vyšlo mimořádné číslo Zpravodaje Konice k tomuto tématu
a výstava jej rozšiřuje o dalších 100 stran A4.
U budovy byla nabídka zdokonalena pro motoristy výstavou veteránů a nových vozů Škoda.
V komunitním centru běžel i doprovodný program pro relaxaci a poznání. O závěr víkendové
oslavy se ve fotbalovém areálu postaral Sokol Konice vítězným zápasem nad SK Uničov U19 skvělým výsledkem 4:1!
Celý víkend zajistilo více jak 100 ochotných pořadatelů, účinkujících a zaměstnanců města. Celkový odhad návštěvníků je kolem 2000. Děkujeme všem aktivním lidem a budeme se těšit při
dalších akcích na vaši účast. Za celý tým
Tomáš Vrba, ředitel MěKS Konice

Komunitní centrum
V průběhu prázdnin bude komunitní centrum
otevřeno pro veřejnost v pracovní dny od 8.00
do 16.00 hodin, v případě zájmu občanů o konkrétní aktivity bude otevřeno ve vybrané dny do
20.00 hodin. Máte možnost využít prostory a vybavení k trávení vašeho volného času, setkání
s přáteli a sdílení vašich zájmů. Jsou k dispozici
společenské a deskové hry, stolní fotbal a pingpongové stoly. Za příznivého počasí plánujeme
otevření terasy ze zadní strany budovy. Drobné
občerstvení bude k dispozici. Aktuální nabídku
využití komunitního centra najdete na webu města www.konice.cz v záložce úřad a samospráva –
komunitní centrum. Dále na facebooku města Konice a na nástěnce v podatelně městského úřadu. Vaše nápady, podněty a ochotu zapojit se do
dění nám můžete sdělit na níže uvedených kontaktech, v pracovní dny od 8.00 do 16.00 hodin.
Jitka Klemsová, tel.: 702 269 964
Veronika Kutá, tel.: 702 272 819
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Konické štrapáce
a na kole okolo Konice
Akce plánované na sobotu 20. června byly ohroženy v důsledku omezení v souvislosti s koronavirovou nákazou. Postupně došlo k uvolňování
omezení, a proto jsme se s panem starostou dohodli, že Štrapáce uspořádáme jako součást oslav
města Konice. I přes krátkou dobu, která zbývala
do 20. června, se nám podařilo zajistit pěkné pamětní listy, propisky a malé štamprličky, které
toto výročí připomínají. Ale přišla další nepříjemná meteorologická zpráva, že nám sobota
proprší. Přesto jsme všechno připravili a v pátek
doznačili trasy. Náš střízlivý odhad byl 100 – 150
účastníků. Byli jsme však velmi mile překvapeni,
protože na start se dostavilo 269 pěších turistů
a cykloturistů. Vzhledem ke špatnému počasí
účastníci preferovali kratší trasy. Na kole vyrazili 2 cyklisté na trasu 20 km, 5 na trasu 40 km,
15 na trasu 60 km a 4 odvážlivci na trasu 120 km.
U pěších tras byl největší zájem o trasu 10 km,
kterou absolvovalo 137 účastníků, trasu 6 km
54, 20 km 34 a trasu 35 km 18 účastníků. Všichni
ve stanoveném čase dorazili do cíle. V cíli je očekával pamětní list, propiska, štamprlička, dárek,
který si každý vylosoval a malé občerstvení. Byli
jsme velmi překvapení velkou účastí konických
občanů i dětí, kterých bylo 48. Děti, ty zaslouží
velký obdiv, jak úspěšně trasu absolvovaly. Přijeli však turisté i z Prahy, Brna, Ostravy, Lanškrouna, Blanska a Pardubic. Velké poděkování patří
starostovi Konice, který nad akcí převzal záštitu,
Olomouckému kraji za podporu ve formě upomínkových předmětů a sladkostí pro děti. Také
statutárnímu městu Přerov a všem sponzorům.
Nelze opomenout výbornou spolupráci s restaurací Litovel Klasik a jeho personálem. Turisté byli
velmi spokojeni i s připraveným turistickým meníčkem. Další velké poděkování patří konickým
turistům, kteří nám velmi pomohli, a členům mé
rodiny, bez které bych to asi nezvládl. V oblasti
propagace nám pomohlo Městské kulturní středisko, kterému také děkuji. Závěrem bych vás
chtěl pozvat na 44. Konické štrapáce, a ty se budou konat v sobotu 26. června 2021.
Za pořadatele Stanislav Dostál, místopředseda
Odboru klubu českých turistů TJ Spartak Přerov

červenec – srpen 2020

ZPRAVODAJ KONICE

Program KČT Konice
červenec 2020
Sobota 11. 7. 2020 – Česká Třebová – Kozlovská rozhledna – Vlakem z Konice v 8.47 hodin
do Č. Třebové, ZZ po Horovy doly, dále MZ Kozlov, odbočka k chaloupce M. Švabinského, zpět
po Jiráskové cestě na Kozlovský kopec – rozhledna, ČZ do Č. Třebové, prohlídka města. Odjezd
v 16.22 hodin. 12 km.
Neděle 19. 7. 2020 – Štarnov, Čertovy rybníky – Sraz ve 13 hodin na autobusovém nádraží.
Přes Bor se vydáme na Štarnov, MZ dojdeme pod
Kozák ke Stražisku a odtud k Čertovým rybníkům a dále do Konice. 12 km.
Neděle 26. 7. 2020 – Ludéřov – Autobusem
v 12.31 hodin do Ludéřova, odtud ZZ ke Keltské
svatyni a památníku Svatopluka Čecha, kde se napojíme na ČZ, po které dojdeme až do Stražiska
na vlak. Odjezd v 15.35, nebo 17.35 hodin. 12 km.

srpen 2020
Neděle 2. 8. 2020 – Skřípov – Sraz ve 13.00 hodin na kruháči. Po ČZ a neznačenou cestou se dostaneme na Skřípov a odtud do Konice. 11 km.
Neděle 9. 8. 2020 – Durana – Vlakem v 8.47 hodin do Dzbele. Odtud po ŽZ přes Šubířov na Duranu, pokračujeme až do Usobrna. Dále po silnici na Skřípov a odtud do Konice. 17 km.
Neděle 16. 8. 2020 – Nedělní prázdninová vycházka – Sejdeme se ve 13 hodin na kruháči, krátká vycházka kolem Konice. 6 – 10 km.

Prázdninový
program 2020

ČERVENEC 2020

VÝSTAVY

Středa 1. 7. (9 – 12 hodin)
Prázdninový program

Galerie zámku Konice
3. července – 1. srpna

Pátek 3. 7. (9 – 12 hodin)
Prázdninový program

Doteky krásy – výstava obrazů

6. až 10. 7.
ZAVŘENO – dovolená
Středa 15. 7. (9 – 12 a 13 – 15 hodin)
Prázdninový program s odpolední dílničkou
Pátek 17. 7. (9 – 12 hodin)
Prázdninový program
Středa 22. 7. (9 – 12 hodin)
Prázdninový program
Pátek 24. 7.

Prázdninové odpoledne se Srdíčkem
27. až 31. 7.
ZAVŘENO – Příměstský tábor

SRPEN 2020
3. až 7. 8.
ZAVŘENO – Příměstský tábor
10. až 14. 8. – ZAVŘENO

Neděle 30. 8. 2020 – Vlakem v 10.47 na zastávku Šubířov, odtud po silnici na Chobyni a do Šubířova. Napojíme se na ČZ a dojdeme do Konice.
12 km.
ZDRÁVI DOŠLI!

Pátek 28. 8. (9 – 12 hodin)
Prázdninový program

Středa 26. 8. (9 – 12 hodin)
Prázdninový program

AKCE PRO VEŘEJNOST

LIBUŠE MÜLLEROVÁ
7. srpna – 4. září

VÝTVARNÉ SESKUPENÍ
PAMPEKLEC
Vernisáž 7. srpna v 17.00 hodin
Výstava uměleckých řemesel
Vstupné dobrovolné (viz provoz infocentra)

AKCE
24. července od 15.30 hodin

PRÁZDNINOVÉ ODPOLEDNE
SE SRDÍČKEM
viz plakáty na str. 5, vstupné dobrovolné
25. července od 18.00 hodin

REVIVAL FEST
viz plakát na str. 6, vstupné 250 Kč
1. srpna od 13.00 hodin

OSLAVY 145. VÝROČÍ ZALOŽENÍ
SDH KONICE
viz plakát na str. 8
8. a 9. srpna od 9.00 hodin

VÝSTAVA KRÁLÍKŮ, DRŮBEŽE,
HOLUBŮ, EXOTŮ A KAKTUSŮ

Pátek 24. 7. od 15.30 hodin
Prázdninové odpoledne se Srdíčkem

viz plakát na str. 8

Od září 2020 bude v Mateřském centru
opět pravidelný program!
Těšíme se na všechny malé i velké návštěvníky!

KNIHOVNY

„Za vílou Pilavkou“
Srdečně zveme všechny příznivce turistiky
na 8. ročník turistického pochodu
a cyklojízdy. Start od restaurace
Na Bytovkách od 6.30 do 9.00 hodin.
Trasy dle propozic pro pěší 14 km a 22 km,
cyklojízdy 20, 40 a 60 km.

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

17. až 21. 8.
ZAVŘENO – Příměstský tábor

Sobota 5. 9. 2020 – pochod KČT Konice

KULTURNÍ
PŘEHLED

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

Neděle 23. 8. 2020 – Ochozká Kyselka – Sraz
ve 13.00 hodin u autobusového nádraží. Po ŽZ
dojdeme ke Kyselce, zpět po MZ přes Budětsko
do Konice. 10 km.

POZVÁNKA NA AKCI

strana 7

www.konicka.knihovna.cz
tel.: 582 396 487

Konice – půjčovní doba
Pondělí, středa, pátek:
9.00 – 11.00 a 11.30 – 16.00 hodin
Dovolená 3. – 21. srpna 2020

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

Křemenec – půjčovní doba
Pátek (letní čas): 17.00 – 18.30 hodin
Nová Dědina – půjčovní doba
Sobota – lichý týden: 14.00 – 15.00 hodin

INZERCE

INZERCE

TIC KONICE / ZÁMEK

!!AKCE TVRDÉ DŘEVO!!

Sháním ke koupi
rodinný dům.
Větší zahradu uvítám.

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

Tel.: 739 367 205

Mám zájem koupit chatu
nebo starší domek.
Děkuji za nabídku.
Mobil: 604 635 465

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

FOTOSTŘÍPKY Z OSLAV MĚSTA KONICE

více na: https://mekskonice.rajce.idnes.cz

OSLAVY 145. VÝROČÍ ZALOŽENÍ
SDH Konice

ZÁKLADNÍ ORGANIZACE
V KONICI
VÁS SRDEČNĚ ZVE NA

1. 8. 2020 před zámkem
• Slavnostní průvod od ZŠ
a položení věnce

13.00

• Seskok parašutistů

17.00

VÝSTAVU
KRÁLÍKŮ, DRŮBEŽE, HOLUBŮ, EXOTŮ
A KAKTUSŮ

K tanci a poslechu zahraje skupina

TÓNY a Holóbkova mozeka

Občerstvení zajištěno
Doprovodný program:
- ukázka hasičské techniky SDH Konice a JSDH Kostelec
na Hané (vyproštění z havarovaného auta)

Sobota 8. 8. 2020 od 9.00 do 18.00 hodin
Neděle 9. 8. 2020 od 9.00 do 16.00 hodin
v areálu ČSCH v Konici (za Kružíkovou ulicí)

- ukázka historické techniky
SDH Vojtěchov
- jízda na koňském spřežení

Vstupné: dospělí 30 Kč / děti do 15 let zdarma

- skákací hrad
- hra o ceny

Občerstvení zajištěno – Pečené makrely – Točené pivo
Skákací hrad – Tombola
SRDEČNĚ ZVOU POŘADATELÉ

SKLÁRNY MORAVIA a.s.
výrobce obalového skla s dlouholetou tradicí
vypisuje výběrové řízení
na pozici:

Account manager s angličtinou
Jaká bude Vaše náplň práce?
Komplexní zastřešení obchodní činnosti pro anglicky mluvící klientelu:
• Zpracování nabídek
• Komunikace a vývoj nových projektů
• Zpracování objednávek
• Kontrola platební morálky zákazníků
• Zajišťování přepravy a koordinace nakládek
Jaká by měla být Vaše kvalifikace?
• Angličtina na komunikativní úrovni – součástí přijímacího řízení bude krátký
pohovor v angličtině
• Praxe na obchodním oddělení
• Velmi dobré komunikativní schopnosti
• Pečlivost, spolehlivost, organizační schopnosti, samostatné uvažování
• Asertivní chování
• Řidičský průkaz B
• Znalost firemního systému Helios výhodou
• Znalost MS Office
Co Vám nabízíme?
• Práci v zavedené společnosti a perspektivním oboru
• Měsíční a pololetní odměny v závislosti na výsledcích firmy
• Spolupráci na pracovní poměr
• Pět týdnů dovolené
• Příspěvek na stravování
• Příspěvek na penzijní pojištění nebo doplňkové penzijní spoření
• Příspěvek na dopravu do zaměstnání
Na Vaše písemné odpovědi se strukturovaným životopisem se těšíme na e-mailu:
iva.petrova@sklomoravia.com, tel.: 739 661 710, 516 427 706
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