červenec – srpen 2019

Město Konice s místními částmi Čunín, Křemenec, Ladín, Nová Dědina a Runářov
V sobotu 8. června na Konickém dni řemesel oslavilo Muzeum řemesel Konicka desáté výročí od svého založení. Hlavním cílem akce byla prezentace
tradičních řemesel, děti měly možnost svézt se na
koni či vyrazit na skákací hrad. Program si připravili i místní skauti či Mateřské centrum Srdíčko.
Krátkým představením upoutala šermířská skupina Rosáci z Velkých Losin. Celým dnem provázel
Laďa Sovjet Rus a o hudbu se postarala kapela
Kreyn. V 10.00 hodin přivítal předseda spolku
Pavel Šín hejtmana Olomouckého kraje Ladislava
Oklešťka, který si prohlédl expozici řemesel a společně s náměstkem pro kulturu Ing. Petrem Vránou a předsedkyní komise pro kulturu v Olomouckém kraji Ing. Monikou Hryzbilovou ocenili práci
spolku Muzea řemesel Konicka, zejména práci předsedy Pavla Šína. Zlatým hřebem Konického dne řemesel bylo slavnostní odhalení nového exponátu
muzea. Je jím pila dvoumužná, tzv. břichatka, která bude aspirovat na zápis do Guinnessovy knihy
rekordů. Pavel Šín spolu s přáteli pracoval na výrobě obří pily od jara letošního roku. Práce začala
návrhem pily a její vizualizací ve spolupráci s firmou K+K Metal Domamyslice. Pila byla rozdělena
na 5 dílů, každý po 2,4 m. Úkolem bylo jednotlivé
díly poskládat a svařit. Pila s délkou 12 m a váhou
750 kg měla být na své místo vyzvednuta jeřábem
Hasičského záchranného sboru z Prostějova. Bohužel ani profesionálům se umístění nepovedlo
a Pavel Šín nakonec s dobrovolníky pilu na místo
ukotvil sám vlastními silami. Ještě jednou chceme touto cestou poděkovat všem, kdo se podíleli
jednak na výrobě pily, tak i na přípravě Konického
dne řemesel. Děkujeme, moc si vaší práce vážíme.
Muzeum řemesel Konicka, z. s.

27. června – 1. září 2019
Galerie zámku Konice
ve všední dny 10.00 – 12.00 a 13.00 – 16.00 hodin
v sobotu 10.00 – 12.00 a 13.00 – 17.00 hodin
v neděli 14.00 – 17.00 hodin
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Zastupitelstvo
města Konice
3. června 2019
Zápis č. 5/2019
z 5. veřejného zasedání Zastupitelstva města
Konice, konaného dne 3. června 2019 v malém sále zámku v Konici.
Přítomni: Ing. Leo Doseděl, Mgr. Ludmila Kopečná Nedomanská, Jakub Vlček, František Novák,
Tomáš Vrba, Bc. Jaroslav Procházka, Ing. Arnold
Rozehnal, Ing. Michal Obrusník, Mgr. Petr Vařeka,
Mgr. Antonín Vymětal, Pavel Šín, Vlastimil Šmída, Ing. Petr Ullman
Omluveni: Pavel Studený, Antonín Vymětal
Tajemník: omluven – Ing. Bc. Dušan Opletal
Program:
1. Zahájení.
2. Kontrola usnesení ZM a RM za období od
25. 3. 2019 do 3. 6. 2019.
3. Dodatek č. 5 smlouvy o dílo č. 012017 na akci
„Vytvoření komunitního centra v Konici“.
4. Účetní závěrka města Konice za rok 2018.
5. Závěrečný účet města Konice za rok 2018.
6. Obecně závazná vyhláška č. 3/2019.
7. Obecně závazná vyhláška č. 4/2019.
8. Smlouva o poskytnutí dotace na akci „Vybudování chodníku v Jiráskově ulici“.
9. Majetkové záležitosti.
10. Rozpočtová opatření.
11. Připomínky, dotazy a podněty členů ZMK
a dalších osob.
12. Usnesení a závěr.
Ad 1) Jednání Zastupitelstva města Konice v 18 hodin zahájil a řídil starosta města Ing. Michal Obrusník. Seznámil přítomné s programem jednání v souladu s jednacím řádem, jmenoval zapisovatelkou jednání paní Veroniku Kvapilovou a dva
ověřovatele zápisu pana Ing. Petra Ullmana a paní Mgr. Ludmilu Kopečnou Nedomanskou.
Program byl schválen poměrem hlasů 13 –0 –0.
Ad 2) Byla provedena kontrola usnesení ZM
a usnesení RM za období od 25. března 2019 do
3. června 2019.
Kontrola usnesení byla schválena poměrem hlasů
13 –0 –0.
Ad 3) Zastupitelé obdrželi písemný materiál dodatku č. 5 smlouvy o dílo č. 012017 na akci „Vytvoření komunitního centra v Konici“.
Při realizaci stavebních prací při přestavbě bývalé sokolovny na komunitní centrum, byly zjištěny některé situace, které nebylo možné při plánování prací předpokládat. Jedná se o stavební
práce (vícepráce, méněpráce) nad rámec původní smlouvy o dílo, které je nutné provést pro kvalitní zhotovení stavby.
Dodatek č. 5 obsahuje změnové listy č. 31, 32,
33, 34, 35 a 36.
Autorský dozor i technický dozor investora změnové listy č. 31 – 36 schválili.
Zastupitelstvo města Konice svým usnesením
č. 4/ 2019 bod 11 ze dne 25. 3. 2019 pověřilo Radu města Konice schvalováním změnových listů
u stavebních prací při přestavbě bývalé sokolovny na komunitní centrum.

Rada města Konice, usnesením č. 9/2019 bod 1
ze dne 15. 4. 2019 schválila změnové listy č. 31,
32, 33, 34, 35 a 36 na akci „Vytvoření komunitního centra v Konici“.
Rada města Konice, usnesením č. 11/2019 bod
19 ze dne 13. 5. 2019 doporučuje Zastupitelstvu
města Konice schválit dodatek č. 5 ke smlouvě
o dílo č. 012017 na akci „Vytvoření komunitního
centra v Konici“.
Změnové listy navyšují původní cenu zakázky
o 817 016,88 Kč bez DPH.
Schváleno poměrem hlasů 13 –0 –0.
Ad 4) Zastupitelé obdrželi písemný materiál
Účetní závěrky města Konice sestavené k rozvahovému dni 31. 12. 2018.
Ing. Doseděl upozornil, že v roce 2018 byly vysoké příjmy a nízké výdaje.
Schváleno poměrem hlasů 13 –0 –0.
Ad 5) Zastupitelé obdrželi písemný materiál Závěrečného účtu města Konice za rok 2018 a Zprávu o výsledcích přezkoumání hospodaření města Konice za rok 2018.
Schváleno poměrem hlasů 13 –0 –0.
Ad 6) Zastupitelé obdrželi písemný materiál Obecně závazné vyhlášky č. 3/2019, o vymezení kratší doby nočního klidu.
Ustanovení § 5 odst. 6 zákona č. 251/2016 Sb.,
o některých přestupcích, opravňuje obce k vydání obecně závazných vyhlášek regulujících délku doby nočního klidu ve výjimečných případech
– venkovní akce trvající i po 22. hodině (tj. po začátku doby nočního klidu). Jedná se zejména
o problematiku společenských akcí, probíhajících každoročně v zámeckém parku, popřípadě
v místních částech města Konice. Odbor majetkoprávní oslovil místní spolky a pořadatele tradičních akcí o připravení seznamu akcí plánovaných
pro letošní rok. Město Konice by tedy mělo tuto
problematiku řešit upravenou formou obecně
závazné vyhlášky a v uvedených dnech byla doba nočního klidu zkrácena.
Rada města Konice na svém zasedání dne 13. 5.
2019 projednala výše uvedenou záležitost a svým
usnesením č. 11/2019 bod 5, doporučila Zastupitelstvu města Konice vydat obecně závaznou
vyhlášku města Konice č. 3/2019, o vymezení
kratší doby nočního klidu.
Ing. Ullman vyslovil nesouhlas s konáním dvou
zábav za sebou (předpouťová a pouťová zábava)
kvůli vysokému hluku.
Zastupitelé se domluvili na doplnění usnesení,
které ukládá snížit hladinu hlučnosti po 24.00 hodině o 30% dosavadního výkonu běžné produkce.
Schváleno poměrem hlasů 13 –0 –0.
Ad 7) Zastupitelé obdrželi písemný materiál
Obecně závazné vyhlášky města Konice č. 4/2019
o zrušení obecně závazné vyhlášky č. 2/2002,
Řád veřejného pohřebiště.
V rámci metodické pomoci nám ministerstvo
vnitra doporučilo zrušit bez náhrady stávající
Řád veřejného pohřebiště, tj. dosud stále platnou obecně závaznou vyhlášku č. 2/2002 ze dne
26. 6. 2002. Podle Ústavního soudu nelze řády
veřejných pohřebišť vydávat formou obecně závazných vyhlášek (a ani jiným právním předpisem obce).
Stávající Řád veřejného pohřebiště bude zaktualizován a používán i nadále, ale již v jiné formě.
Schváleno poměrem hlasů 13 –0 –0.
Ad 8) Zastupitelé obdrželi písemný materiál
Smlouvy o poskytnutí dotace na akci „Vybudování chodníku v Jiráskově ulici v Konici nad viaduktem“.
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V roce 2019 se uskuteční oprava komunikace
v celé Jiráskově ulici. Současně dojde k vybudování chodníku, který zde doposud chybí. Tím se
přispěje ke zvýšení bezpečnosti chodců v celé
ulici.
Městu Konice se podařilo získat investiční dotaci od Olomouckého kraje na částečnou úhradu
výdajů na akci „Vybudování chodníku v Jiráskové ulici v Konici nad viaduktem“.
Celkové předpokládané uznatelné výdaje na akci činí 3 702 395,33 Kč. Dotace od Olomouckého
kraje je ve výši 1 851 197,66 Kč na první 2 úseky
chodníku. Dotace byla schválena Zastupitelstvem
Olomouckého kraje č. UZ/15/15/2019 29. 4. 2019.
Realizace akce se musí uskutečnit do konce roku
2019.
Schváleno poměrem hlasů 13 –0 –0.
Ad 9) Zastupitelé obdrželi písemný materiál majetkových záležitostí:
a) Smlouva o právu provést stavbu „Rekonstrukce objektu č. p. 386 ul. Vrchlického, Konice“.
V rámci probíhající rekonstrukce objektu č. p. 386
v ulici Vrchlického v Konici dochází i k úpravě
venkovních povrchů. Mezi objektem a stávajícím
silničním obrubníkem, který vymezuje krajskou
komunikaci II/373, tak dojde částečně k vydláždění žulovou kostkou a částečně k úpravě štěrkem (mechanicky zpevněné kamenivo – mlat).
Část stávajícího obrubníku je umístěna na pozemku p. č. 1438/2, který je v majetku Správy
silnic Olomouckého kraje.
Dle vyjádření SSOK SU JIH ze dne 26. 4. 2019,
č. j.: SSOK-JH9144/2019 je nutné uzavřít smlouvu o právu provést stavbu na pozemku p. č. 1438/
2 v k. ú. Konice.
Dle § 85 odst. m) zákona č.128/200 Sb, o obcích
v platném znění je vyhrazeno rozhodování o právu stavby Zastupitelstvu města.
Schváleno poměrem hlasů 13 –0 –0.
b) Prodej části pozemku p. č. 5704 v k. ú. Konice
– Ing. Vladivoj Továrek.
Ing. Vladivoj Továrek žádá o prodej části p. č. 5704
o výměře cca 0,552 m2. Ing. Továrek postavil garáž na své zahradě bez stavebního povolení. Část
této garáže zasahuje do pozemku města. Z důvodu legalizace stavby žádá o prodej zastavěné části
pozemku města. Pokud město pozemek neprodá, stavební úřad nařídí odstranění stavby. MPO,
stavební úřad a odbor dopravy s prodejem souhlasí. Veškeré náklady spojené s převodem pozemku bude hradit kupující Ing. Továrek (např.
geometrický plán, kolek). Záměr na prodej části
pozemku č. 2019-01 byl zveřejněn od 8. 1. 2019
do 24. 1. 2019.
Rada města Konice dne 18. 2. 2019 usnesením
č. 6/2019-4 doporučila Zastupitelstvu města Konice schválit prodej části pozemku p. č. 5704 v k. ú.
Konice Ing. Vladivoji Továrkovi za cenu 100 Kč/
m2 a úhradu nákladů spojených s realizací prodeje daného pozemku.
Vzhledem k tomu, že se jedná o nově postavenou
nepovolenou stavbu, MPO navrhl radě města znovu projednat prodej s tím, že neoprávněně zastavěný pozemek města bude prodán za 1 000 Kč/
m2, tj. celkem za 552 Kč, dle nové směrnice rady
města č. 4/2019 a bude hradit všechny náklady
spojené s prodejem (sepsání kupní smlouvy a návrhu na vklad, kolek, geometrický plán). Rada
města Konice prodej znovu projednala a doporučuje zastupitelstvu města prodej za 1 000 Kč/m2,
tj. celkem za 552 Kč s tím, že Ing. Továrek bude
realizovat majetkový převod na vlastní náklady.
Schváleno poměrem hlasů 13 –0 –0.
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c) Nabídka na využití předkupního práva – Šnajdrovi.
Manželé Šnajdrovi jsou vlastníky chaty ev. č. 231
v chatové oblasti v Čuníně. Pozemek pod chatou
p. č. st. 148 je majetkem města Konice. Rovněž pozemek kolem chaty p. č. 580/48 je majetkem města. Manželé Šnajdrovi uzavřeli kupní smlouvu na
prodej chaty s manžely Keslerovými za 301 000 Kč.
Město Konice jako vlastník pozemku má předkupní právo vyplývající z občanského zákoníku,
§ 3056. Manželé Šnajdrovi žádají město Konice
o vyjádření, zda má zájem o odkoupení chaty za
kupní cenu 301000 Kč nebo svého práva nevyužije. MPO navrhuje předkupního práva nevyužít
a po prodeji chaty oslovit nové majitele s návrhem odkoupení nebo pronájmu pozemků. Nevyužitím předkupního práva předkupní právo nezaniká. Rada města Konice usnesením č. 11/201912 ze dne 13. 5. 2019 nabídku předkupního práva projednala a doporučuje zastupitelstvu města nabídku nevyužít.
Ing. Doseděl doporučil provést inventarizaci pozemků ve vlastnictví města Konice.
Schváleno poměrem hlasů 13 –0 –0.
d) Poskytnutí příplatku k základnímu kapitálu
společnosti Služby města Konice, spol. s r. o. Zastupitelstvu města Konice bylo předloženo k projednání poskytnutí dobrovolného nevratného
příplatku k základnímu kapitálu společnosti Služby města Konice, spol. s r. o. z rozpočtu města
Konice 2019 v maximální výši 350 000 Kč. Město je 100% vlastníkem společnosti s r. o. Finanční prostředky budou společnosti sloužit na nákup investic – fekální cisterny.
Příplatek mimo základní kapitál je řešen v § 162
a násl. zákona č. 90/2012 Sb. Zákon o obchodních korporacích. I když není zapisován do Obchodního rejstříku, tak se o něj navyšuje účetní
hodnota podílu a účtuje se tedy, když je město
100 % vlastník na účet 061 úplně stejně jako
o zvýšení základního kapitálu.
Dále dle zákona č. 90/2012 Sb. Zákon o obchodních korporacích § 163 odst. 1 „Společník může
se souhlasem jednatele společnosti poskytnout
příplatek i tehdy, pokud tak nestanoví společenská smlouva“. Současně předložena Zastupitelstvu města Konice Smlouva o poskytnutí příplatku mimo základní kapitál mezi městem Konice
a společností Služby města Konice, spol. s r. o.
Ing. Doseděl vznesl dotaz, zda se nenajde i jiné
řešení nákupu.
Novák se dotázal, zda je tento postup nákupu
z majetkoprávního hlediska správný.
Mgr. Vymětal doporučil, aby se tento nákup uskutečnil, jelikož bude fekální vůz využit pro celé
okolí.
Schváleno poměrem hlasů 12 –0 –1 se zdržel
Ad 10) Zastupitelé obdrželi písemný materiál
rozpočtových opatření:
a) Rozpočtové opatření č. 20/2019. Jedná se
o změnu v rozpočtu města na rok 2019. Finanční
prostředky přijaté na základě žádosti o platbu
číslo šest z investiční dotace „Vytvoření komunitního centra v Konici“, č. projektu CZ.06.2.56/
0.0/0.0/16_052/0002228 a 10% vlastní zdroje
ve výši 2 529 287,44 Kč.
Schváleno poměrem hlasů 13 –0 –0
b) Rozpočtové opatření č. 21/2019. Jedná se
o převod finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu města z nespecifikovaných rezerv na
příplatek základního kapitálu společnosti Služ-
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by města Konice, spol. s r. o. Finanční prostředky
budou společnosti sloužit na nákup investic – fekální cisterny. Příplatek je možno poskytnout dle
zákona č. 90/2012 Sb. Zákon o obchodních korporacích § 163 odst. 1 „Společník může se souhlasem jednatele společnosti poskytnout příplatek
i tehdy, pokud tak nestanoví společenská smlouva.” Rozpočtové opatření ve výši 350 000 Kč.
Schváleno poměrem hlasů 12 –0 –1 se zdržel
Ad 11) připomínky, dotazy:
Ing. Ullman se dotázal na dopravní řešení při
uzavření ulice Jiráskova.
Ing. Procházka objasnil dopravní řešení – ulice
Jiráskova bude z důvodu oprav kompletně uzavřena, objízdná trasa bude vyznačena, autobus
bude bez náhrady zrušen, oprava silnice bude
trvat 90 dnů.
Pí. Fišerová se dotázala, zda bude po dobu oprav
uzavřen Sběrný dvůr.
Ing. Ullman: „Jak to vypadá se stavebními pozemky pro rodinnou výstavbu?“
Starosta: „Do konce června by měl být zpracovaný projekt, poté se sejdeme a budeme řešit, za
jakých podmínek se budou pozemky nabízet.“
Ing. Ullman vznesl dotaz, kdy se uskuteční oprava obrubníků na náměstí.
Starosta: „Oprava obrubníků je v plánu, nyní nedokáži říct, kdy přesně k opravě dojde.“
Ing. Doseděl upozornil, aby se trvalo na harmonogramu prací dokončení komunitního centra,
dále seznámil zastupitelé z dopisem, který napsal na SSOK, kde upozornil na špatný stav vozovek v našem kraji a železničních přejezdů směr
Prostějov a Olomouc.
Starosta: „Harmonogram prací je vyžádán, zastupitelé mají možnost se přijít podívat na kontrolní den komunitního centra.“
P. Vrba se dotázal, zda by bylo možné před pódiem
v parku vyštěrkovat, kvůli vířícímu prachu.
P. Hájek se dotázal na předpokládanou cenu kubíku za vývoz koupeným fekálním vozem.
Starosta: „Zatím nejsou známá žádná čísla.“
P. Kolík řešil otázku parkování na náměstí v Konici.
Starosta: „Na náměstí v Konici by se měly rozšiřovat parkovací místa.“
Vzhledem k tomu, že nebyly žádné další dotazy
a připomínky, starosta poděkoval za účast a jednání zastupitelstva v 19:45 hodin ukončil.
Ing. Michal Obrusník, starosta
Bc. Jaroslav Procházka, místostarosta
Ověřovatelé: Ing. Petr Ullman a Mgr. Ludmila Kopečná Nedomanská
Usnesení 5/2019
Zastupitelstvo města Konice dne 3. 6. 2019:
1. Zastupitelstvo města Konice schvaluje program jednání zastupitelstva.
2. Zastupitelstvo města Konice schvaluje kontrolu usnesení ZM a RM za období od 25. 3. 2019
do 3. 6. 2019.
3. Dodatek č. 5 smlouvy o dílo č. 012017 na akci
„Vytvoření komunitního centra v Konici“.
a) Zastupitelstvo města Konice schvaluje dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo č. 012017 na akci „Vytvoření komunitního centra v Konici“.
b) Zastupitelstvo města Konice ukládá věcně příslušnému odboru zajistit uzavření dodatku č. 5
v souladu s důvodovou zprávou.
4. Účetní závěrka města Konice sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 2018:
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a) Zastupitelstvo města Konice schvaluje účetní
závěrku města Konice sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2018.
b) Zastupitelstvo města Konice ukládá odboru finančnímu zajistit administraci informací o schválení účetní závěrky do centrálního systému účetních informací státu.
Odpovídá: odbor finanční. Termín: 30. 6. 2019.
5. Závěrečný účet města Konice za rok 2018
a Zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření města Konice za rok 2018:
a) Zastupitelstvo města Konice schvaluje celoroční hospodaření města Konice a závěrečný účet
města Konice za rok 2018 včetně zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2018, a to bez výhrad.
b) Zastupitelstvo města Konice ukládá odboru
finančnímu zveřejnit schválený závěrečný účet
za rok 2018 na úřední desce města.
6. Obecně závazná vyhláška č. 3/2019, o vymezení kratší doby nočního klidu:
a) Zastupitelstvo města Konice schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2019, o vymezení kratší doby nočního klidu.
b) Zastupitelstvo města Konice ukládá pořadatelům, aby zajistili snížení hladiny hlučnosti po
24. hodině o 30% dosavadního výkonu běžné produkce.
7. Obecně závazná vyhláška města Konice č. 4/
2019 o zrušení obecně závazné vyhlášky č. 2/2002,
Řád veřejného pohřebiště.
Zastupitelstvo města Konice schvaluje podle § 84a
odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení) obecně závaznou vyhlášku č. 4/
2019, o zrušení obecně závazné vyhlášky č. 2/2002,
Řád veřejného pohřebiště.
8. Smlouva o poskytnutí dotace na akci „Vybudování chodníku v Jiráskově ulici v Konici nad
viaduktem“.
a) Zastupitelstvo města Konice schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí investiční programové dotace z dotačního programu Podpora opatření pro zvýšení bezpečnosti provozu a budování
přechodů pro chodce na akci „Vybudování chodníku v Jiráskově ulici v Konici nad viaduktem“.
b) Zastupitelstvo města Konice schvaluje přijetí
dotace ve výši 1 851 197,66 Kč v souladu se stanovenými podmínkami této smlouvy.
9. Smlouva o právu provést stavbu „Rekonstrukce objektu č. p. 386 ul. Vrchlického, Konice“.
a) Zastupitelstvo města Konice schvaluje smlouvu o právu provést stavbu mezi městem Konice
a Správou silnic Olomouckého kraje.
b) Zastupitelstvo města Konice ukládá věcně příslušnému odboru zajistit uzavření smlouvy v souladu s výše uvedenými body.
10. Prodej části pozemku p. č. 5704 v k. ú. Konice
– Ing. Vladivoj Továrek:
a) Zastupitelstvo města Konice schvaluje prodej
části pozemku p. ř. 5704 v k. ú. Konice Ing. Vladivoji Továrkovi za cenu 1 000 Kč/m2 s tím, že
Ing. Vladivoj Továrek bude realizovat majetkový
převod na vlastní náklady spojené s realizací prodeje daného pozemku (sepsání kupní smlouvy
a návrhu na vklad, kolek, geometrický plán).
b) Zastupitelstvo města Konice ukládá MPO uzavřít smlouvu dle návrhu v příloze č. 9.2a s Ing. Vladivojem Továrkem v souladu s výše uvedeným
usnesením.
11. Nabídka na využití předkupního práva – Šnajdrovi:

strana 4
a) Zastupitelstvo města Konice neschvaluje nabídku na odkoupení chaty ev. č. 231 v k. ú. Čunín
za 301 000 Kč.
b) Zastupitelstvo města Konice ukládá MPO informovat manžele Šnajdrovy o výše uvedeném
usnesení.
12. Poskytnutí příplatku k základnímu kapitálu
společnosti Služby města Konice, spol. s r. o.:
a) Zastupitelstvo města Konice schvaluje poskytnutí dobrovolného nevratného příplatku k základnímu kapitálu společnosti Služby města Konice, spol. s r. o. z rozpočtu města Konice pro rok
2019 v maximální výši 350 000 Kč.
b) Zastupitelstvo města Konice schvaluje Smlouvu o poskytnutí příplatku mimo základní kapitál
mezi městem Konice a společností Služby města
Konice, spol. s r. o.
13. Rozpočtová opatření:
a) Rozpočtové opatření č. 20/2019. Jedná se
o změnu v rozpočtu města Konice na rok 2019.
Finanční prostředky přijaté na základě žádosti
o platbu č. 6 z investiční dotace „vytvoření komunitního centra v Konici“ č. projektu CZ.06.2.56/
0.0/0.0/16_052/0002228 a 10% vlastní zdroje
ve výši 2 529 287,44 Kč. Zastupitelstvo města Konice schvaluje rozpočtové opatření č. 20/2019.
b) Rozpočtové opatření č. 21/2019. Jedná se
o převod finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu města z nespecifikovaných rezerv na
příplatek základního kapitálu společnosti Služby města Konice, spol. s r. o. Finanční prostředky
budou společnosti sloužit na nákup investic – fekální cisterny. Příplatek je možno poskytnout dle
zákona č. 90/2012 Sb. Zákon o obchodních korporacích § 163 odst. 1 „Společník může se souhlasem jednatele společnosti poskytnout příplatek
i tehdy, pokud tak nestanoví společenská smlouva“. Rozpočtové opatření ve výši 350 000 Kč.
Zastupitelstvo města Konice schvaluje rozpočtové opatření č. 21/2019.

Rada města Konice
3. června 2019
Usnesení č. 12/2019
1. Rada města Konice schvaluje uzavření dohody mezi statutárním městem Prostějov a městem Konice o zajištění střeleckého výcviku pro
strážníky Městské policie Konice.
2. Rada města Konice schvaluje Městskému kulturnímu středisku podání žádosti o dotaci ve výši 70 000 Kč se spoluúčastí z Programu podpory
kultury v Olomouckém kraji v roce 2019 na celodenní program Vánočních trhů v Konici.
Usnesení bylo schváleno v poměru: pro 5 proti 0

Rada města Konice
17. června 2019
Usnesení č. 13/2019
1. Rada města Konice bere na vědomí oznámení
ředitelky Základní školy a gymnázia města Konice, příspěvkové organizace, o vyhlášení volných
dnů pro žáky školy.
2. Rada města Konice bere na vědomí oznámení
ředitelky Základní školy a gymnázia města Konice, příspěvkové organizace, o přerušení činnosti
školní družiny v době hlavních prázdnin, tj. od
29. 6. do 1. 9. 2019.
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3. Rada města Konice bere na vědomí oznámení
ředitelky Mateřské školy Konice, příspěvkové organizace, o přerušení provozu mateřské školy.
4. Rada města Konice schvaluje odměnu ředitelce Mateřské školy Konice, příspěvkové organizace, dle předloženého návrhu.
5. Rada města Konice schvaluje navýšení platového tarifu ředitelce Mateřské školy Konice, příspěvkové organizace, dle předloženého návrhu.
6. Rada města Konice:
a) Schvaluje plán vzdálené dílčí podpory.
b) Tematický akční plán pro oblast komunitní
práce ve městě Konice 2019 –2022.
c) Projektový záměr „Komunitní centrum – rozvoj komunitní práce ve městě Konice“, přípravu
a podání žádosti o poskytnutí neinvestiční dotace na jeho realizaci z výzvy 052 Operačního programu Zaměstnanost, Podpora sociálního začleňování v SVL 3. výzva, ve výši 95% z celkové ceny
projektu na realizaci komunitní sociální práce.
7. Rada města Konice:
a) Schvaluje Smlouvu o nájmu nemovitosti č. 182019 mezi městem Konice a p. J. K., týkající se
pronájmu části pozemku p. č. 93/2 v k. ú. Čunín
za 2 Kč/m2/rok.
b) Ukládá majetkoprávnímu odboru zajistit uzavření smlouvy v souladu s výše uvedeným bodem
usnesení.
8. Rada města Konice schvaluje rozpočtové opatření č. 22/2019.
9. Rada města Konice schvaluje rozpočtové opatření č. 23/2019.
10. Rada města Konice schvaluje rozpočtové opatření č. 24/2019.
11. Rada města Konice:
a) Schvaluje Pachtovní smlouvu č. 19-2019 mezi
městem Konice a ROLS Konice, a. s., týkající se
propachtování pozemků v k. ú. Konice, Křemenec, Runářov a Čunín za cenu 3 000 Kč/ha/rok +
DPH s platností od 1. 7. 2019.
b) Ukládá majetkoprávnímu odboru zajistit uzavření smlouvy v souladu s výše uvedeným bodem
usnesení.
12. Rada města Konice:
a) Schvaluje zřízení věcného břemene spočívající
ve zřizování a provozování vodovodu a kanalizace, v právu vstupu a vjezdu na pozemky v souvislosti se zřizováním, úpravami, opravami a provozováním distribuční soustavy a vodovodních a kanalizačních přípojek ve prospěch města Konice,
povinnost k parcele č. 4965 a 4966 v k. ú. Konice.
b) Ukládá majetkoprávnímu odboru zajistit uzavření smlouvy v souladu s výše uvedeným bodem
usnesení.
13. Rada města Konice doporučuje Zastupitelstvu města Konice aby:
a) Vzalo na vědomí důvodovou zprávu.
b) Schválilo záměr na přípravu projektu spolku
Odpady Olomouckého kraje, z. s. na využívání
zbytkových směsných komunálních odpadů na
území Olomouckého kraje, dle důvodové zprávy.
c) Rozhodlo o účasti a majetkovém vstupu města Konice do společnosti Servisní společnost odpady Olomouckého kraje a. s., IČ: 07686501.
d) Rozhodlo o vystoupení města Konice ze Spolku k 31. 12. 2019.
e) Schválilo smlouvu o převodu akcií Společnosti mezi Olomouckým krajem, jako prodávajícím
a městem Konice jako kupujícím, jejímž předmětem je koupě 2 740 akcií za celkovou kupní
cenu 41 100 Kč.
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f) Schválilo smlouvu mezi akcionáři Společnosti
dle přílohy.
g) Uložilo starostovi města Konice informovat
o tomto rozhodnutí zastupitelstva Olomoucký
kraj a Spolek nejpozději do 31. 10. 2019.
h) Uložilo starostovi města Konice podepsat návrh smluv dle bodů e), f).
i) Uložilo starostovi města Konice podepsat písemné vystoupení města Konice ze Spolku tak,
aby účinky vystoupení nastaly k poslednímu dni
roku 31. 12. 2019.
14. Rada města schvaluje vyvěšení moravské vlajky dne 5. července na budově úřadu Masarykovo nám. 27.
15. Rada města Konice:
a) Schvaluje Smlouvu o výpůjčce č. 21-2019 uzavřenou mezi městem Konice a Charitou Konice, Zahradní 690, Konice, IČ: 47921218, tj. výpůjčku nádvoří konického zámku a pozemků p. č. 10 a 11
(místní komunikace a travnatá plocha před konickým zámkem) v k. ú. Konice a dále zámeckého
parku, za účelem konání příměstských letních táborů a Prázdninového odpoledne se Srdíčkem.
b) Ukládá odboru majetkoprávnímu zajistit uzavření smlouvy dle výše uvedeného bodu a).
16. Rada města Konice:
a) Stanoví podle §102 odst. 2 písm. j) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) celkový počet zaměstnanců obce v obecním úřadu na
60.
b) Schvaluje podle §102 odst. 2 písm. m) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) Změnu č. 12 Organizačního řádu Městského úřadu
Konice platného od 1. 1. 2012.
17. Rada města Konice:
a) Schvaluje prodej části pozemku p. č. 1199/1
v k. ú. Runářov o výměře 48 m2 manželům K. za
cenu 40 Kč/m2.
b) Ukládá majetkoprávnímu odboru zajistit uzavření smlouvy v souladu s výše uvedeným bodem
usnesení.
18. Rada města Konice:
a) Schvaluje Dodatek č. 5 k Rámcové dohodě č.
O2OP/439164.
b) Ukládá starostovi dodatek podepsat.
19. Rada města Konice:
a) Schvaluje Smlouvu o užití Ortofota ČR.
b) Ukládá starostovi smlouvu podepsat.
21. Rada města Konice:
a) Schvaluje smlouvu o připojení elektrické požární signalizace na pult centralizované ochrany
na komunitním centru v Konici.
b) Ukládá odboru majetkoprávnímu zajistit uzavření smlouvy dle výše uvedeného bodu.
22. Rada města Konice schvaluje rozpočtové
opatření č. 25/2019.
23. Rada města Konice schvaluje rozpočtové
opatření č. 26/2019.
24. Rada města Konice schvaluje dodatek č. 1 ke
smlouvě o dílo na zpracování lesních hospodářských osnov uzavřené mezi městem Konice a Lesnickou projekcí Frýdek Místek, a. s., IČ: 25351079.
25. Rada města Konice schvaluje podání návrhu
obci Březsko na pořízení změny územního plánu Březsko týkající se plánované územní rezervy silničního obchvatu, který by měl navazovat
na územní rezervu silničního obchvatu města Konice, dle přílohy důvodové zprávy.
26. Rada města Konice:
a) Schvaluje výstavbu dětského hřiště na parcele č. 1281/1 v katastru města Konice.
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b) Ukládá odboru majetkoprávnímu zajistit realizaci nového hřiště.
27. Rada města Konice schvaluje rozpočtové opatření č. 27/2019.
28. Rada města Konice schvaluje Městskému kulturnímu středisku Konice, příspěvkové organizaci přijetí dotace ve výši 32 000 Kč od Olomouckého kraje na podporu Turistického informačního centra a uzavření smlouvy č. 2019/-01997/
OKH/DSM mezi Olomouckým krajem a Městským kulturním střediskem Konice na podporu
zajištění provozu TIC Konice.
Usnesení byla schválena v poměru: pro 4 proti 0
Zveřejněné zápisy ze všech zasedání jsou ve
zkrácené verzi. Podrobnosti a přesné nasměrování rozpočtových opatření na účty najdete na internetové adrese: www.konice.cz, záložka úřad a samospráva, úřední deska, rozpočet, závěrečný účet – rozpočtová opatření,
nebo na úřední desce města Konice.

Ukončení ukládání
pneumatik
na sběrném dvoře
v Konici
od 15. června 2019
Vážení spoluobčané,
město Konice umožňovalo majitelům osobních
vozidel odevzdávat opotřebované pneumatiky
ve sběrném dvoře. Takto vybrané pneumatiky se
však po předání městu stávaly odpadem, který
pak bylo možno likvidovat pouze v rámci nákladů na likvidaci směsného komunálního odpadu.
Náklady za likvidaci cca 800 ročně vybraných
pneumatik pak byly hrazeny v rámci likvidace
směsného komunálního odpadu.
Likvidace použitých pneumatik je však řešena zákonem o odpadech tak, že tyto jsou předmětem
bezplatného zpětného odběru v pneuservisech
nebo u prodejců pneumatik.
Jelikož jsme všichni kolektivně dopláceli desítky tisíc ročně na likvidaci použitých pneumatik, které může každý občan bezplatně vrátit v pneuservisu, přistoupilo město Konice
k ukončení sběru pneumatik na sběrném dvoře v Konici, a to od 15. června 2019.
Pro další vysvětlení uvádím informace ze stránek
společnosti, která zajišťuje zpětný odběr pneumatik:
Zákon o odpadech stanovil povinným osobám
povinnosti zpětného odběru pneumatik. Výrobci/dovozci pneumatik – tzv. povinné osoby, plní
své povinnosti stanovené pro zpětný odběr použitých pneumatik:
- v individuálním systému samostatně, organizačně, technicky na vlastní náklady
- prostřednictvím kolektivního systému ELTMA.
Kolektivní systém zpětného odběru pneumatik
provozuje nezisková společnost ELT Management Company – Eltma. Eltma sdružuje největší
výrobce pneumatik a plní zákonné povinnosti
povinných osob, které do systému přistoupí, a to
transparentním a hospodárným způsobem.

ZPRAVODAJ KONICE
Eltma umožňuje pneuservisům, autoservisům,
místům prodeje pneumatik, tj. místům zpětného odběru, ale i firmám s vlastním vozovým parkem, bezplatný svoz a likvidaci použitých pneumatik.
V rámci zpětného odběru pneumatik mohou
občané (spotřebitelé) odevzdat opotřebovanou pneumatiku právě v místech zpětného
odběru:
- bez vazby na koupi nových výrobků (pneumatik) nebo služeb
- zcela zdarma
- bez ohledu na značku, množství (množství musí odpovídat obvyklému užívání automobilu)
a velikosti pneumatik
- pneumatiky se odevzdávají bez disků a v rámci
možností čisté
Seznam míst zpětného odběru pneumatik najdete na webových stránkách společnosti Eltma:
www.eltma.cz
Ing. Michal Obrusník, starosta města Konice

MŠ Konice
Mateřská škola Konice, příspěvková organizace,
požádala Olomoucký kraj o 30 000 Kč na projekt
Podpora vybavení a úpravy přírodní učebny
EVVO – zhotovení smyslového chodníku v rámci
projektu „Doteky přírody“. Požadavku na dotaci
vyhověl Olomoucký kraj částečně a poskytl Mateřské škole Konice částku ve výši 10 000 Kč.
Každá korunka se počítá.

TechnoChallenge
2019
Ve středu 5. června 2019 vyvrcholil již 5. ročník
celostátní technické soutěže TechnoChallenge
pod záštitou katedry Technické výchovy a informatiky Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.
Do absolutního finále z více než 130 zúčastněných se probojovali žáci ZŠ a G Konice – Samuel
Rapčák a Markéta Krčová a v kategorii Star, jejíž
soutěžící zaujali porotu svou originalitou a způsobem provedení, se umístila Kristýna Přikrylová.
Úkolem finálového kola s názvem „Rozhledny
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aneb svět z výšky“ bylo vytvořit z dostupného materiálu co nejpropracovanější model rozhledny.
I přes velkou konkurenci a nápaditost všech výrobků se žáci naší školy umístili na krásných místech – Markéta Krčová v hlavní kategorii mladší
žáci na 3. místě, Samuel Rapčák v hlavní kategorii starší žáci na 3. místě a Kristýna Přikrylová
v kategorii Star také na krásném 3. místě. Všem
žákům gratulujeme, děkujeme za skvělou reprezentaci školy a přejeme mnoho úspěchů v další
tvořivé práci.
Mgr. Martina Kolářová, Mgr. Jiřina Novotná

Studentky konického
gymnázia soutěžily
v Uměleckohistorické olympiádě
UP v Olomouci
Studentky sexty Ludmila Bílá, Veronika Bušinová, Jennifer Kay, Věra Kopečná, Klára Kostíková
a Ludmila Ullmanová se 12. června 2019 zúčastnily 1. ročníku Uměleckohistorické olympiády,
kterou pořádala Katedra dějin umění Filozofické fakulty UP Olomouc.
Soutěžní den, probíhající v historických prostorách bývalého jezuitského konviktu, byl rozdělen
do dvou částí: dopoledne všichni účastníci zpracovávali rozsáhlý test, který prověřil nejen jejich
znalosti z dějin umění, ale i důvtip a všeobecný
přehled. Otázky se týkaly nejdůležitějších směrů, postav, uměleckých děl a ikonografie od antiky až po současnost.
Odpoledne byly uspořádány dva prohlídkové
okruhy po olomouckých památkách, které zorganizovali a svým výkladem doprovodili akademičtí pracovníci katedry. Konické studentky si
vybraly variantu zaměřenou na olomouckou gotiku a baroko.
Celý den vyvrcholil slavnostním vyhlášením výsledků, a to v nádherném prostředí barokní kaple Božího těla, která byla otevřena mimořádně
pro tuto příležitost. Závěrečné výsledky jsou pro
konické gymnázium velmi potěšitelné: Ludmila
Bílá a Ludmila Ullmanová se shodně umístily na
krásném 3. místě, což je v silné konkurenci středních škol obzvlášť umělecky zaměřených velký
úspěch.
PhDr. Dagmar Kubíčková

VIDEO na FB MěKS
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Projekt Venkovské
školy Regionu HANÁ
společně – MAP
(místní akční plány
rozvoje vzdělávání II)

pomáhá školám
reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008584

Milí příznivci projektu Venkovské školy Regionu
HANÁ společně – MAP II. Jak se stalo již pravidlem, přinášíme nové a aktuální informace spojené s realizací projektu. Ani v jarním období realizační tým nezahálel a připravil pro ředitele, vedoucí pracovníky a pedagogy škol několik zajímavých a nosných workshopů. Mezi nimi byly
např. workshopy „Současný žák a učitel“, Zápis k předškolnímu a základnímu vzdělávání
či Seminář s ČŠI na téma čtenářské a matematické gramotnosti. Dne 29. 4. 2019 se v přísálí

kulturního zařízení v Náměšti na Hané konalo jednání řídícího výboru, kde byla, mimo jiné, schválena aktualizace investičních priorit jednotlivých
škol a školských zařízení. Členové pracovních skupin se pravidelně setkávají a pracují na aktivitách
spolupráce, které společně navrhli do Akčního
plánu. PS Rozvoj kompetencí dětí a žáků v přírodních vědách a EVVO. Výrazným počinem této
skupiny byla fotografická soutěž pro děti o velmi hodnotné ceny. PS pro rozvoj kompetencí
dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání. Pracovní skupina chystá exkurze do výrobních závodů – Honeywell, Wanzl, Clear for you a WEBA
Olomouc. Zakoupila také populární mikropočítače Micro:bit.
PS Mateřské školy. Pracovní skupina zrealizovala v měsíci březnu setkání pedagogů MŠ zapojených do projektu s cílem předávání zkušeností. Velmi povedenými aktivitami byl Den
Země určený pro děti i veřejnost či Ekostezka na
Špacírštajn. PS Rozvoj kulturního povědomí
dětí a vztah k místu. Členové této pracovní skupiny pilně pracují na přípravě soutěže se zaměřením na regionální historii. PS pro rozvoj čtenářské gramotnosti. Pracovní skupina nakou-
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pila pro školy publikace pro rozvoj čtenářské gramotnosti. PS pro rozvoj matematické gramotnosti. Pracovní skupina dokončila pracovní listy Mocniny. Doporučujeme Vám sledovat facebookové stránky projektu www.facebook.com/
Venkovské-školy-Regionu-HANÁ- společněMAP-II-517833301952911/
Realizační tým projektu Venkovské školy Regionu
HANÁ společně – MAP II v Náměšti na Hané dne
22. 5. 2019: Ing. Hana Zacpálková (hlavní manažerka projektu), Mgr. Marta Husičková (koordinátorka a facilitátor projektu), Mgr. Pavla Valentová
(analytik projektu), Mgr. Filip Strážnický (koordinátor projektu), Mgr. Milada Dosedělová (analytik projektu).

Z konického fotbalu
Dobrý den přejeme všem příznivcům konického
fotbalu. Soutěžní ročník 2018/2019 skončil
a my vás v našem příspěvku seznámíme jednak
s chybějícími výsledky a ve finále s konečným
umístěním našich mužstev v uplynulém soutěžním ročníku.

MUŽI
Odbor KČT KONICE ve spolupráci s turisty
z TJ Spartaku Přerov a pod záštitou starosty města Konice
pořádá

v sobotu 7. září 2019
7. ročník turistického pochodu a cykloturistické jízdy

ZA VÍLOU PILAVKOU
Pochod se koná za každého počasí formou hvězdicového pochodu. Akci je možno absolvovat
pěšky i na kole z různých míst v okolí dle vlastního výběru. Z Konice jsou připraveny trasy se
startem od restaurace Na Bytovkách (600 m od vlakového nádraží po červené turistické
značce) v době od 6.30 do 9.00 hodin. Ukončení akce na Pilavce ve 13.00 hodin.

Pěší trasy z Konice:
14 km Konice – Březsko – Klužínek – Hačky – pramen Pilavky – Klužínek
– Březsko – Konice
22 km Konice – Ochoz – Ochoz Kyselka – Hačky – pramen Pilavky – Klužínek
– Březsko – Konice

Cyklotrasy:
20 km Konice – Ochoz Kyselka – Krakovec – Bohuslavice – pramen Pilavky
– Hvozd – Ponikev – Ladín – Konice
40 km Konice – Ochoz Kyselka – Krakovec – Laškov – Drahanovice – Náměšť na
Hané – Olbramice – Bohuslavice – pramen Pilavky – Hvozd – Březsko – Konice
60 km Konice – Ochoz Kyselka – Krakovec – Laškov – Ludéřov – Drahanovice
– Náměšť na Hané – Cakov – Bílsko – Loučka – Slavětín – Luká – Polomí
– pramen Pilavky – Hvozd – Březsko – Konice
Startovné:
Upomínky:

Mládež do 15 roků 10 Kč, ostatní 20 Kč
Každý kdo dojde a dojede k prameni Pilavky obdrží diplom, pamětní razítko,
malé občerstvení a dárek
Občerstvení: Z vlastních zásob
Přihlášky:
Vyplňují se v Konici při startu a ostatní v cíli
Informace: Eva Antlová, Husova 533, 798 52 KONICE, tel.: 723 769 142
e-mail eantlova@volny.cz, Ivo Šťastný, tel.: 728 486 967
Různé:
Pramen Pilavky se nachází v lese Březina mezi obcemi Hvozd a Bohuslavice
asi 200 m od křižovatky, mezi Hvozdem, Bohuslavicemi a Klužínkem.
Při chůzi a jízdě po veřejných komunikacích je třeba dodržovat vyhlášku
361/2000 Sb. o bezpečnosti silničního provozu.
Na Vaši účast se těší pořadatelé.

Mužstvo mužů pokračovalo ve velmi dobrých výsledcích v jarní části soutěže a porazili postupně
Sokol Troubelice na jeho hřišti 4:0, rozdrtili na
vlastním hřišti FK Hlubočky 7:2 a v posledním
soutěžním utkání si na domácím hřišti poradili
i s FK Bohdíkov, když zvítězili v poměru 4:0. Jarní část byla pro mužstvo mužů velmi úspěšná,
když si postupně poradili se všemi mužstvy a jenom dvakrát zvítězili „pouze“ na pokutové kopy.
V konečné tabulce patří mužstvu trenéra Petra
Ullmanna celkově druhé místo. O případném
postupu do vyšší soutěže – krajského přeboru –
rozhodnou krajské fotbalové orgány v nejbližších dnech.

DOROST
V posledních třech zápasech se dorostencům příliš nedařilo. Nejprve na domácím hřišti podlehli
FK Jeseník 1:5 a poté následovala porážka na pokutové kopy v Čechovicích v poměru 1:2. V posledním mistrovském utkání uplynulého ročníku hráli v Haňovicích a tam prohráli 2:4.
Celkově dosažené bodové výsledky stačily dorostencům na 11. místo v soutěži krajského přeboru olomouckého kraje. I pro příští soutěžní ročník je mužstvo dorostenců přihlášeno do krajského přeboru.

ŽÁCI
Příliš se v závěrečné fázi soutěžního ročníku
2018/2019 nedařilo oběma mužstvům žáků.
Starší žáci si nejprve „zajeli“ pro porážku 2:4 do
Jeseníku. Soutěž ukončili dvěma zápasy na domácím hřišti, v nichž podlehli FK Slavonín 1:3
a v posledním utkání podlehli Slovanu Černovír
v poměru 0:4. V konečném zúčtování všech 26 zápasů tak bodový zisk stačil na 7. místo v soutěži
krajského přeboru. Pro příští sezónu přihlásilo vedení konického fotbalu mužstvo starší žáků
do stejné soutěže, tedy krajského přeboru.
Se stejnými soupeři jako starší se utkali i mladší
žáci a i výsledky byly podobné. V Jeseníku podlehli svému soupeři 3:8. Na domácím hřišti nejdříve podlehli FK Slavonín 0:4 a soutěž ukončili
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vítězstvím nad Slovanem Černovír 4:0. V konečné tabulce krajského přeboru obsadili mladší žáci 8. příčku. I mužstvo mladších žáků bude hrát
v následujícím soutěžním ročníku 2019/2020
soutěž krajského přeboru.
Na celkové hodnocení je ještě brzy a to musí provést ti nejpovolanější, tzn. trenéři. Na první pohled lze vyzdvihnout výsledky mužstva mužů.
Neztratili se však ani žáci ani dorostenci. A tak
je na tomto místě nutné poděkovat v prvé
řadě všem hráčům a jejich trenérům – Petru
Ullmannovi, Miloslavu Fajstlovi, Davidu Kvapilovi, Petru Antlovi, Martinu Slezákovi a Ladislavu Šínovi, kteří věnovali rozvoji konického fotbalu spoustu hodin ze svého osobního volna. A to proto, aby se příznivci konického
fotbalu měli na co dívat. A nyní přichází na řadu
poděkování hráčů i všech funkcionářů všem příznivcům kopané za jejich významnou podporu,
jak při zápasech na domácím hřišti, tak v řadě
případů i na hřištích soupeřů. Věříme, že všechna
naše mužstva je potěšila, takže se s nimi setkáme
i v následujícím soutěžním ročníku 2019/2020.
Nový soutěžní ročník začíná začátkem měsíce
srpna a o jeho zahájení a průběhu budete včas
informováni. Aby ale mohla naše mužstva hrát
ve svých soutěžích důstojnou roli, je třeba doplnit kádr zejména mládežnických mužstev. Proto
se obracíme zejména na vás, rodiče. Pokud chcete pro své děti najít smysluplnou zábavu, přiveďte vaši ratolest na hřiště Pod Kučerákem v Konici, případně se spojte s výše uvedenými trenéry, kteří vám poradí, jak dále. Těšíme se všichni
na nové naděje konického fotbalu.
Příjemné prožití prázdnin a dovolených vám všem
přejí všichni hráči a funkcionáři Sokola Konice,
s. r. o. a stejně tak se všichni, včetně Pavla Klíče
(autora tohoto příspěvku), těší na shledanou
v příštím soutěžním ročníku.
Aktuální informace najdete i nadále ve vývěsních
skříňkách na obvyklých místech a na stránkách
www.fotbal-konice.cz.

Program KČT KONICE
červenec 2019
Neděle 7. 7. 2019 Skřípov – sraz v 10 hodin na
kruháči. Po červené značce na rozcestí za Sládkovou skálou přejdeme silnici a po lesní cestě se
dostaneme ke Skřípovskému mokřadu. Projdeme obcí a zastavíme se u nových rybníků. Zpět se
vrátíme po silnici do Konice. 14 km.
Neděle 14. 7. 2019 Čertovy rybníky – sraz ve
13 hodin na autobusovém nádraží. Přes Bor se
vydáme na Štarnov, modrou značkou dojdeme
pod Kozák ke Stražisku. Zastavíme se na Čertových rybnících, (občerstvení) a vydáme se zpět
do Konice. 12 km.
Sobota 20. 7. 2019 Čechy pod Kosířem – Josefkol – busem v 7.35 hodin do Čech. Folklorní
slavnosti, prohlídka muzea a zámeckého parku.
Zpět po silnici do Hluchova a na Bělák, odjezd
v 15.14 hodin, nebo můžeme pokračovat na Ptenský Dvorek, nebo na Stražisko. Odjezd ze Stražiska v 17.31 hodin. 8 km/ 12 km.
Neděle 28. 7. 2019 Krakovec – busem do Laškova v 12.30 hodin. Odtud po ZZ do Krakovce
(kaplička Sv. Antoníčka), dále po ŽZ Rakoveckým
údolím přes Ochozskou kyselku a Ochoz do Konice. 14 km.

ZPRAVODAJ KONICE
srpen 2019
Neděle 4. 8. 2019 Ponikev – Kladky – autobusem v 12.05 hodin do Ponikve, po neznačené
cestě kolem kravína ke kladecké přehradě. Projdeme Kladky až na Vyšehrad a po neznačené
cestě dojdeme ke křížku. Zelená značka nás dovede do Jesence a pokračujeme do Konice. 15 km.
Neděle 11. 8. 2019 Sládkova skála – sraz ve
13 hodin na kruháči. Půjdeme po červené značce ke Sládkové skále a dále neznačenou cestou
do Dzbele a do Konice. 10 km.
Neděle 18. 8. 2019 Runářov – Skřípov – sraz
ve 13 hodin na kruháči. Statkovou cestou do Runářova, dále neznačenou cestou kolem Lhoty
u Konice na cyklostezku, po které se vydáme ke
Skřípovu. Odtud lesem nebo po silnici do Konice. 13 km.
Neděle 25. 8. 2019 Křemenec – Zavadilka –
sraz ve 13 hodin na autobusovém nádraží. Po silnici se vydáme do Křemence, odtud přes Trávníky na Zavadilku, a přes Březsko do Konice. 11 km.
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VÝSTAVA
GALERIE ZÁMKU KONICE
27. června – 1. září

VÝSTAVA
UMĚLECKÝCH ŘEMESEL
krajka, hedvábí, dřevo, sklo, keramika, artquilt
Po – Pá: 10.00 – 12.00 a 13.00 – 16.00 hodin
So: 10.00 – 12.00 a 13.00 – 17.00 hodin
Ne: 14.00 – 17.00 hodin

KONCERT
VÝSTAVA
KONCERTNÍ SÁL ZÁMKU KONICE
v pátek 5. července od 19.00 hodin

ENSEMBLE FRIZZANTE
PRÁZDNINOVÝ
PROGRAM
Kostelní 46 (přízemí zámku)
www.konice.charita.cz
e-mail: charita.srdicko@centrum.cz
tel.: 739 246 019, zřizovatel Charita Konice

PRÁZDNINOVÝ PROGRAM V SRDÍČKU
ČERVENEC 2019
St 3. 7. (8 až 12 hodin) – Prázdninový program
Pá 5. 7. – Státní svátek
St 10. 7. (8 až 12, 13 až 15 hodin) – Prázdninový
program s odpolední dílničkou
Pá 12. 7. od 14.00 hodin – Prázdninové
odpoledne se Srdíčkem
St 17. 7. (8 až 12, 13 až 15 hodin) – Prázdninový
program s odpolední dílničkou
Pá 19. 7. (8 až 12 hodin) – Prázdninový program
22. až 26. 7. – ZAVŘENO – Příměstský tábor
29. 7. až 2. 8. – ZAVŘENO – Příměstský tábor

SRPEN 2019
5. až 9. 8. – ZAVŘENO – Příměstský tábor
12. až 16. 8. – ZAVŘENO – DOVOLENÁ
19. až 23. 8. – ZAVŘENO – Z TECHNICKÝCH
DŮVODŮ
St 28. 8. (8 až 12, 13 až 15 hodin) – Prázdninový
program s odpolední dílničkou
Pá 30. 8. (8 až 12 hodin) – Prázdninový program

AKCE PRO VEŘEJNOST
Pá 12. 7. od 14.00 hodin – Prázdninové
odpoledne se Srdíčkem
Od září 2019 bude v Mateřském centru
opět pravidelný program!
Těšíme se na všechny malé i velké
návštěvníky :-)

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

vokální soubor
Koncert v rámci festivalu
Klášterní hudební slavnosti 2019
Vstupné: 120 Kč

VÝSTAVA
AKCE
ZÁMECKÝ PARK A ZAHRADA
v pátek 12. července od 14.00 hodin

PRÁZDNINOVÉ ODPOLEDNE
SE SRDÍČKEM
viz plakát na str. 1
AREÁL CHOVATELŮ ZA KRUŽÍKOVOU ULICÍ
v sobotu 17. srpna od 9 do 18.00 hodin,
v neděli 18. srpna od 8 do 16.00 hodin

VÝSTAVA ZVÍŘECTVA
ČSCH, z. o. Konice zve na prodejní výstavu
králíků, holubů, drůbeže a exotického ptactva.
Bohaté občerstvení, tombola,
pro děti skákací hrad a jízda na konících.

KNIHOVNA
Půjčovní doba: pondělí – středa – pátek
9.00 – 11.00 a 11.30 – 16.00 hodin

DOVOLENÁ 5. – 23. srpna 2019
Tel.: 582 396 487
www.konicka.knihovna.cz

TIC KONICE / ZÁMEK
Od 1. 6. do 1. 9. 2019 je otevřeno od pondělí
do pátku 9.00 – 12.30 a 13.00 – 16.00 hodin,
v sobotu 9.00 – 12.30 a 13.00 – 17.00 hodin
a v neděli 14.00 – 17.00 hodin.
Prohlídková trasa zámku Konice a expozic (včetně
největší sbírky seker zapsané do světové Guinnessovy knihy rekordů) probíhá s průvodcem.
Začátek prohlídky je vždy v celou hodinu, kromě 12.00 hodin. Poslední prohlídka je hodinu před ukončením otevírací doby. Minimální počet na prohlídku jsou 3 (bez slev 2) osoby. Doba trvání prohlídky je 45 minut. (Po dobu
prohlídky mohou být TIC a galerie uzavřeny, děkujeme za pochopení). Vstupenky zakoupíte v TIC.
Informace: 582 334 987, 739 333 721
(602 934 905 – správce zámku p. Šín)
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