
FOTOAKTUALITY DIVADLA NA ZÁMKU 2013

Vernisáž výstavy Textilní řemesla
Na zámku v Konici se 27. 6. 2013 uskutečnila 
vernisáž výstavy textilní tvorby Spolku ručních 
řemesel Štěpánov u Olomouce. Součástí vernisáže 
byla módní přehlídka, při níž proběhla presentace 
oděvů zpracovaných nejrůznějšími textilními 
výtvarnými technikami včetně savování, batiky,  
malby na látku i ukázky oděvů či doplňků z ručně 
tkaných textilií. Výtvory textilní dílny Spolku 
ručních řemesel pak zdobily po celé prázdniny 
prostory zámecké galerie, a bylo se opravdu na co 
koukat.

V neděli 4. srpna 2013 od 13 hodin se na 
nádvoří konického zámku uskutečnil pátý 
ročník divadelní přehlídky „Divadla na 
zámku“. Přehlídky se zúčastnily čtyři divadelní 
soubory a skupina historického šermu Eques 
Tempus z Ochoze u Konice. Moderováni celého 
festivalu se ujal Láďa Sovjet Rus.
První polovina byla věnována dětem. Festival 
zahájilo divadlo Řád červených nosů z Blatnice 
pod sv. Antonínkem, a to s činoherní pohádkovou 
komedií Pyšná princezna, aneb šaty nedělají 
člověka, klasickým příběhem o vyléčené pýše a jak 
jinak než s písničkami. Motem tohoto divadla je 
přinášet radost, smích, a to se jim podařilo 
i v Konici.
S druhou divadelní hrou vystoupilo Divadlo 
Kapsa, které přijelo do Konice z Andělské Hory 
s pohádkou Nešťastný šafářův dvoreček, aneb 
putování Zápecníčka za štěstím. Dětský 
pohádkový písničkál byl plný veselých zvířátek 
a hlavně známých lidových písniček, které si 
s herci s chutí zazpívali malí i velcí diváci.
Druhou polovinu festivalu, určenou převážně pro 
dospělé, uvedlo divadlo Osvětová beseda Velká 
Bystřice s komedií Mnoho povyku pro psa, při 
které se na jevišti s herci objevil i živý pes. Hra 
pojednávala o člověku, který se snaží změnit svůj 
až podprůměrný život za pomoci psa, který mu má 
sloužit jako vstupenka do lepšího života.
Celou přehlídku pak uzavřelo ochotnické divadlo 
Za dveřmi z Náměště na Hané a uvedlo hru Na 
správné adrese, která s humorem dala nahlédnout 
do spletených životů čtyř žen. Odkvétající varietní 
umělkyně Georgette pronajímá ve svém 
pařížském bytě pokoje. Společně na jedné adrese 
bydlí ještě klavíristka Nicole, malířka Jacqueline 
a služebná Marie-Louisa. Soužití žen takto 
rozdílných temperamentů není jednoduché, a tak 
se všechny obyvatelky bytu nezávisle na sobě 
rozhodnou radikálně změnit život a všechny, bez 
vědomí těch ostatních, si podají inzerát. Majitelka 
bytu hledá nového nájemce, pianistka žáka, 
malířka model pro obraz Spartaka a služebná 
životního partnera. Zájemci, čtveřice mužů 
nejrůznějšího ražení, se brzy dostaví, ale 
samozřejmě, jak to bývá, zrovna ve chvíli, kdy není 
doma správná inzerentka… 
Přestávky mezi jednotlivými divadelními 
představeními vyplnila před konickým zámkem 
ukázkami svého umění skupina historického 
šermu, což velmi ocenily převážně děti.
Přes velké vedro které panovalo měl celý festival, 
který se nesl letos v duchu komedií, hojnou účast. 
Nově byla letos pořízena nová opona, což nemalou 
měrou přispělo k vylepšení celkové atmosféry. 
Díky podpoře města Konice a Olomouckého kraje 
mohlo MěKS do Konice pozvat divadelní soubory 
nejen z Konicka a současně díky tomu připravit 
i odpovídající zázemí. 
Pro příští rok můžeme opět slíbit, že zachováme 
dvě divadla pro děti, tak jako v letošním roce. Rádi 
bychom tematicky celý festival ladili pozitivně, 
zaměříme se tedy opět převážně na komedie.
Divadelní festival navazuje na dlouholetou tradici 
fungování ochotnických divadel v Konici. 
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Usnesení č.48/2013
1.Schvaluje: a)Směrnici č.3 Oběh účetních dokladů včetně 
přílohy č.1 Oběh účetních dokladů v účetní jednotce 
a přílohy č.2 Podpisové vzory odpovědných pracovníků 
s platností od 1.1.2013. b)Směrnici č,3/2013 O evidenci 
pokutových bloků s platností od 1.1.2013. 2.Doporučuje 
ZM schválit změnu katastrální hranice mezi k.ú. Čunín 
a k.ú. Maleny dle přílohy. 3.Schvaluje Smlouvu 
o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítě nízkého 
napětí č. 9550355694 ( pro odběrné místo Husova 489/2, 
Konice) se společností E.ON Energie,a.s. IČ: 26078201, 
F.A.Gerstnera 2151/6, České Budějovice. 4.Vyhlašuje 
záměr prodeje části pozemku p.č. 1033/1 v k.ú. Konice. 
5.Vyhlašuje záměr pronájmu pozemku p.č. 1115 v k.ú. 
Konice. 6.Schvaluje uzavření smlouvy na pronájem části 

2pozemku  na p.č.695/5 o výměře cca 16 m   
s p. M. Piňosovou, od 19.06.2013 do 30.09.2013 za 
628,- Kč.
7.Schvaluje: a)Uzavření Dohody o užívání šachty pro 
vodoměr na pozemku p.č. 1217 v k.ú. Konice s p. Žilkovou 
a p. Kopřivou. b)Uzavření Smlouvy o zřízení věcného 
břemene spočívajícího v právu zřídit a provozovat 
vodovodní přípojku a vodovodní šachtu pro budovu 
č.p. 392 a v právu vstupovat a vjíždět v souvislosti se 
z ř í z e n í m ,  s t a v e b n í m i  ú p r a v a m i ,  o p r a v a m i  
a provozováním výše uvedené vodovodní šachty 
a vodovodní přípojky bezúplatně. 8.Navrhuje ZM schválit 
prodej části pozemku p.č. 2415 v k.ú. Čunín p. Hazmukovi 
za cenu 100,- Kč/m2. 9.Schvaluje pronájem části 
pozemku p.č. 8 a st. 53 v k.ú. Ladín  p. Mlčochovi za cenu 
50,- Kč. 10.Vyhlašuje záměr směny části pozemku p.č. 
5735 v k.ú. Konice o výměře cca 167 m2. 11.Doporučuje 
ZM schválit odkoupení pozemku p.č. 5734 v k.ú. Konice 
od.p. Ladislava Antla a p. Jaromíra Antla za cenu 
20.000,- Kč. 12.Schvaluje uzavření Smlouvy o partnerství 
mezi městem Konice a Charitou Konice. 13.Schvaluje 
smlouvu o dílo na akci „Revitalizace Masarykova náměstí 
– urbanistická studie“ mezi městem Konice a Ing.arch. 
Jiřím Markevičem. 14.Uděluje souhlas s umístěním 
stavby „Konice, přel.VN odb. Šubířov  pro ČEPS“ , a to za 
podmínky uzavření Smlouvy 1030011992/002 
o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi 
městem Konice a E.ON Distribuce, a.s. 15.Schvaluje 
odměnu ředitelce Mateřské školy v Konici dle předložené 
žádosti. 16.Neschvaluje změnu smlouvy č. 97 – 30 
o nájmu nemovitosti ve znění pozdějších dodatků dle 
žádosti SMK,s.r.o., Husova 347, ze dne 20.06.2013. 
17.Schvaluje Smlouvu č. 26 – 2013 o zajištění vývozu 
odpadkových košů na území města Konice mezi Městem 
konice a společností SMK, s.r.o. na dobu neurčitou 
s účinností od 1.8. 2013. 18.Schvaluje žádost VVC Konice 
o.s. na parkování historických vozidel na Masarykově 
náměstí v Konici a konání tradiční jízdy pravidelnosti 
historických vozidel Březský vrch dne 14.7.2013 v době 
od 08,00 – 18,00 hod za předpokladu dodržení podmínek 
stanovených v rozhodnutí o povolení uzavírky. Zaroveň 
povoluje bezplatný pronájem plochy náměstí za účelem 
statické ukázky historických vozidel. 19.Schvaluje 
a)rozpočtová opatření č. 24,25,26,27,28,30,31 
a 32/2013. b) doporučuje ZM schválit rozpočtové 
opatření č.29/2013 o účelovou neinvestiční dotaci ve výši 
98.631,- Kč. Finanční prostředky jsou určeny na 
financování projektu CZ.1.04/4.1.00/40.00001 
Vzdělávání v Egon centrech v rámci Operačního programu 
Lidské zdroje a zaměstnanost. V rozpočtu a účetní 
evidenci musí být příjem a čerpání dotace označeny 
účelovým znakem 14 012, který umožní oddělené 
vyúčtování skutečných příjmů a výdajů. V příjmech bude 
rozpočtováno: na položku  4116  33   5   14 012   9000002     
98.631,- Kč. Ve výdajích bude rozpočtováno: na § 6171 
položky  
5011        33     5     14 012     9000002               65 096,- Kč
5031        33     5     14 012     9000002               24 657,- Kč
5032        33     5     14 012     9000002                 8.876,- Kč
b)č.25/2013 -. Na základě dopisu Ministerstva financí ČR 
č.j MF-57486/2013/12-1203 ze dne 21.5.2013 a na 
základě městem Konice předloženého finančního 
vypořádání dotací se SR za rok 2012 obdrželo město 
Konice prostřednictvím  Krajského úřadu Olomouckého 
kraje doplatek dotace na úhradu nákladů vzniklých 
v souvislosti s výkonem agendy sociálně-právní ochrany  

dětí ve výši 148.298,- Kč. V příjmech bude rozpočtováno: 
§ 6402 na položku 2222 ostatní příjmy z finančního 
vypořádání předchozích let od jiných veřejných rozpočtů 
148.298,- Kč. Ve výdajích bude rozpočtováno:
§ 6171 položku 5011        org 3000000            97.877,- Kč
§ 6171  položku 5031       org 3000000            37.074,- Kč 
§ 6171  položku 5032       org 3000000            13.347,- Kč
c)č.26/2013 - Jedná se o účelovou neinvestiční dotaci 
z rozpočtu MV-GŘ HZS ČR na výdaje jednotek 
dobrovolných hasičů obcí ve výši 1.220,- Kč. Na výdaje na 
odbornou přípravu nebo na věcné vybavení neinvestiční 
povahy. V příjmech bude rozpočtováno na položku 4122, 
ÚZ 14 004,    1.220,- Kč , ve výdajích na § 5512,  ÚZ 14 004 
položku 5139   1 220,- Kč org 5000000. V rozpočtu a účetní 
evidenci musí být jejich příjem a čerpání označeny 
účelovým znakem 14 004, který umožní oddělené 
vyúčtování skutečných příjmů a výdajů. Účelové 
prostředky podléhají finančnímu vypořádání se státním 
rozpočtem za rok 2013. d)č.27/213 -Jedná se o daň 
z příjmů právnických osob za obce ve výši 1.290.760,- Kč. 
V příjmech bude rozpočtováno: na  položku 1122 daň 
z příjmů právnických osob za obce 1.290.760,- Kč. Ve 
výdajích bude rozpočtováno: na § 6399 položka 5362 
platby daní a poplatků SR org 5000000   1.290.760,- Kč. 
e)č.28/213 -Jedná se o finanční prostředky přijaté dle 
dohody o zaplacení úhrady za užívání nemovitosti č. 11-
2013 k.ú. Křemenec od firmy Vodovody a kanalizace 
Prostějov a.s. IČ 49451723, se sídlem Krapkova 1635/26, 
796 01 Prostějov ve výši 17.004,- Kč. V příjmech bude 
rozpočtováno: na  paragraf 3639 položku 2131   
17.004,- Kč. Ve výdajích bude rozpočtováno: na § 3639 
položku 5901 nespecifikované rezervy 17.004,- Kč. 
f)č.29/2013 -Jedná se o finanční prostředky přijaté dle 
kupní smlouvy za pozemky KÚ Křemenec ze dne 14.6.2013 
od firmy Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s. IČ 
49451723, se sídlem Krapkova 1635/26, 796 01 Prostějov 
ve výši 123.000,- Kč. V příjmech bude rozpočtováno na 
prodej pozemků paragraf 3639 položku 3111         
123.000,- Kč. Ve výdajích bude rozpočtováno na položku 
uhrazené splátky dlouhodobých půjček 8124 61.500,- Kč; 
na§ 3639 položku 5901 nespecifikované rezervy 
org.16000000 - 56.580,- Kč;  na § 3639 položku 5362 
platby daní a poplatků    org.16000000 - 4.920,- Kč.
g)č.30/2013  - Jedná se o účelovou neinvestiční dotaci 
uvolněnou Krajským úřadem Olomouckého kraje ve výši 
157.054,- Kč na činnost odbornéholesního hospodáře za 
období IV. čtvrtletí 2012 v případech, kdy jeho činnost 
hradí stát. V příjmech bude rozpočtováno na položku 4116, 
ÚZ 29 008, ve výdajích na § 3749, položku 5213, ÚZ 29 008. 
h)č.31/2013 - Jedná se o účelovou neinvestiční dotaci 
uvolněnou Krajským úřadem Olomouckého kraje ve výši 
154.470,- Kč na činnost odborného lesního hospodáře za 
období I. čtvrtletí 2013 v případech, kdy jeho činnost hradí 
stát. V příjmech bude rozpočtováno na položku 4116, ÚZ 
29 008, ve výdajích na § 3749, položku 5213, ÚZ 29 008. 
i)č.32/2013 - Jedná se o účelovou neinvestiční dotaci 
poskytnutou Ministerstvem zemědělství ČR č.j. 
12911/2013-MZE-16221  ve výši 7.700,- Kč určenou na 
výsadbu minimálního podílu melioračních a zpevňujících 
dřevin a na náhrady zvýšených nákladů za období 
2. pololetí roku 2012. V příjmech bude rozpočtováno na 
položku 4116, účelový znak 29 004. Ve výdajích bude 
rozpočtováno  na paragraf 3749 ostatní činnosti k ochraně 
přírody a krajin položku 5213 20. Jmenuje na návrh 
tajemníka městského úřadu podle §102 odst. 2 písm. 
g) zákona č. 128/2000 Sb., O obcích, ve znění pozdějších 
předpisů, a v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., 
O úřednících územních samosprávných celků a po změně 
některých zákonů p. Mgr. Martina Malého vedoucím 
Obecního živnostenského úřadu s účinností od 1.9.2013.
Usnesení bylo schváleno v poměru: pro 5, proti 0, zdržel se 0.  

Usnesení č.49/2013
1.Doporučuje ZM schválit Smlouvu o spolupráci mezi ORP 
a Olomouckým krajem k projektu „ Nástroje ÚAP“. 
2.Schvaluje podání žádosti o dotaci z OP LZZ do výzvy C2 
na naplnění standardů kvality orgánu sociálně-právní 
ochrany dětí. Současně pověřuje Mgr. Žouželku, aby ve 
spolupráci s. Bc. H. Koudelkovou a tajemníkem MěÚ Ing. 
Bc. Opletalem zpracoval a podal projektovou žádost. 
3. Schvaluje v rámci zakázky „Oprava povrchu místní 
komunikace v Runářově“ hodnotící komisi ve složení: 
1. Mgr. Petr Vařeka ( náhr. Fr. Novák), 2. Martin Ženožička 
(Mgr. Daniel Žouželka), 3. Ing. Vítězslav Procházka (Bc. 
Jitka Vrbová) a ukládá starostovi a místostarostovi provést 
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jmenování. 4.Doporučuje ZM schválit prodej části 
2pozemku p.č. 1033/1 v k.ú. Konice za 100,- Kč/m  

manželům Procházkovým. 5.Doporučuje ZM schválit 
směnu části pozemku p.č. 5735 v k.ú. Konice o výměře cca 

2167 m  za odpovídající část pozemku p.č. 1033/1 v k.ú. 
Konice s  manžely Rozsívalovými.  6 .Schvaluje  
harmonogram prací pro přípravu rozpočtu města Konice 
na rok 2014. 7.a)Schvaluje ukončení nájemní smlouvy 
č. 05-2012 ve znění platných dodatků dohodou 
k 31.8.2013. Jedná se o nebytové prostory, tj. bar v budově 
kina, Tyršova 526, Konice s výjimkou balkonu kina. 
b)Vyhlašuje záměr pronájmu nebytových prostor o ploše 

231,5 m  v prvním patře budovy kina, Tyršova 526, Konice, 
s výjimkou balkonu kina. 8.a)Schvaluje dodavatele 
zakázky „Oprava povrchu místní komunikace v Runářově“, 
kterým je Skanska a.s., Líbalova 1/2348, 149 00 Praha 4- 
Chodov, IČ:26271303. b)Schvaluje uzavření Smlouvy 
o dílo mezi Městem Konice a společností Skanska a.s., 
Líbalova 1/2348, 149 00 Praha4 – Chodov, IČ: 26271303, 
s požadavkem prodloužení záruky na kvalitu díla na 3 roky. 
9.Bere na vědomí: a) Hodnocení plnění rozpočtu Města 
Konice za I. Pol. 2013, a to příjmovou, výdajovou část 
rozpočtu a financování rozpočtu. b) Plnění rozpočtu 
příspěvkových organizací zřizovaných Městem Konice za 
I. pol. 2013  -  ZŠ a G Konice,  MŠ Konice,  MěKS Konice. 
10.a)Schvaluje rozpočtové opatření č.33/2013, které se 
týká: účelové neinvestiční dotace v rámci projektu 
Zkvalitnění a rozšíření služeb  informačního centra Konice,  
uvolněnou Olomouckým krajem ve výši 40.000,- Kč pro 
Městské kulturní středisko Konice na částečnou úhradu 
nákladů spojených s realizací projektu Zkvalitnění 
a rozšíření služeb  informačního centra Konice dle 
uzavřené smlouvy o poskytnutí příspěvku. V příjmech 
bude rozpočtováno na položku 4122, ÚZ 00 512, ve 
výdajích na § 3319,položku 5336, ÚZ 00 512 org 5000 000. 
V účetní evidenci se doporučuje označení tohoto příjmu 
a čerpání účelovým znakem 00 512, případně jiným 
způsobem, který umožní oddělené vyúčtování skutečných 
příjmů a výdajů. Čerpání finančních prostředků se řídí 
Smlouvou o poskytnutí příspěvku. b)Doporučuje ZM 
schválit rozpočtové opatření č.34/2013, které se týká: 
převodu prostředků v rozpočtu z příjmové části za tříděný 
odpad do výdajové části na nákup  velkoobjemového 
kontejneru na odpad ( investice) ve výši 50.000,- Kč. 
V příjmech bude rozpočtováno: Na § 3725 využívání 
a zneškodňování odpadů, položka 2324 přijaté náhrady – 
50.000,- Kč. Ve výdajích bude rozpočtováno: Na § 3722 
sběr a svoz komun.odpadu, pol.6122  stroje, přístroje org 
16000000 - 50.000,- Kč. c)Doporučuje ZM schválit 
rozpočtové opatření č.35/2013, které se týká: -   převodu 
prostředků ve výdajové části rozpočtu na vodovodní 
přípojky k objektu kulturního domu a hasičské zbrojnice 
Nová Dědina ( investice) ve výši 40.000,- Kč. Ve výdajích 
bude rozpočtováno: objekt kulturního domu § 6171, 
položka 5169  Služby org. 16000000 - 20.000,- Kč. § 3319, 
položka 6121 Budovy, stavby org. 16000000 -                  
20.000,- Kč. Ve výdajích bude rozpočtováno: objekt 
hasičské zbrojnice § 6171, položka 5169  Služby org. 
16000000  - 20.000,- Kč. § 5512, položka 6121 Budovy, 
stavby org. 16000000 - 20.000,- Kč. d)Doporučuje ZM 
schválit rozpočtové opatření č.36/2013, které se týká  
převodu prostředků ve výdajové části rozpočtu na 
rozšíření kanalizace Jiráskova ul., Konice ( investice) ve 
výši 119.100,- Kč. Ve výdajích bude rozpočtováno: § 2321 
Odvádění a čištění odpad. vod, pol. 5901 Nespecifikované 
rezervy org. 16000000 - 119.100, - Kč. § 2321 Odvádění 
a čištění odpad. vod, pol. 6121 Budovy, stavby org. 
16000000 - 119.100,- Kč. 11.Schvaluje uzavření Smlouvy 
o bezúplatném převodu majetku – 2 ks počítačů do 
majetku MŠ Konice. 12.Schvaluje pronájem vývěsní 
skříňky na zdi MODĚVY pro SPOZ za 100,- Kč/rok + 
aktuální DPH. 13.Vyhlašuje záměr prodeje části pozemku 
p.č. 820/4 v k.ú. Konice. 14.Vyhlašuje záměr prodat 
budovu č.p. 131 v Runářově, postavené na p.č.st. 160 
a pozemků p.č.st. 164 a 122/2 v k.ú. Runářov za minimální 
cenu 800.000,- Kč obálkovou metodou nejvyšší nabídce. 
15.Bere na vědomí sdělení Pozemkového úřadu ke 
komplexní pozemkové úpravě v k.ú. Nová Dědina. 
16.a)Ukládá zajistit umístění 1 ks kontejneru na 
komunální odpad na křižovatce polních cest p.č. 2336 a p.č. 
2124 v k.ú. Čunín. b)Zajistit vytyčení místních komunikací 
pro chatovou oblast Spaliska a Sedm chat v k.ú Čunín 
a neuzavírat nájemní smlouvy na tyto plochy k zemědělské 
činnosti.17.Bere na vědomí žádost o.s. ANLET. 
18.Doporučuje ZM schválit investiční akci „Prodloužení 
splaškové kanalizace v ul.Jiráskova“. 19.Doporučuje ZM 
schválit investiční akci „Vodovodní přípojky pro budovy 
č.p.33 (kulturní dům) a č.e. 22 (hasičská zbrojnice) ve 
vlastnictví města Konice v místní části Nová Dědina“.

Usnesení bylo schváleno v poměru: pro 5 proti 0 zdržel se 0

Rada
města Konice

29. července 2013



Zápis č. 15/2013
z 15. veřejného zasedání Zastupitelstva města Konice, 
konaného dne 12. srpna 2013 v malém sále zámku 
v Konici.
Přítomni: Růžičková Marta, Mgr. Vymětal Antonín, Kučera 
Jiří, Machač Stanislav, Novák František, Ing. Odehnal 
Svatopluk, Mgr. Schön Jaromír, Mgr. Vařeka Petr, 
Ing. Ullman Petr, Ing. Doseděl Leo, MUDr. Lenfeldová Irena
Omluveni: Dvořák Milan, Šmída Vlastimil, Ing. Eyer Jan, 
Ing. Bc. Opletal Dušan
Nepřítomni: Marek Karel
Program:
1. Zahájení.
2. Kontrola usnesení ZM  a RM za období od 13. 5. 2013 do 
12. 8. 2013.
3. Rozpočtové opatření č. 29/2013, č. 34-36/2013.
4.Smlouva o spolupráci  mezi městem Konice 
a Olomouckým krajem k projektu „Nástroje UAP“.
5. Změna katastrální hranice Čunín – Maleny.
6. Majetkové záležitosti.
7. Dotazy, připomínky a podněty členů ZM a dalších osob.
8. Usnesení a závěr.
Ad 1/ Jednání Zastupitelstva města Konice v 18.00 hodin 
zahájil a řídil starosta města p. František Novák. Seznámil 
přítomné s programem jednání. V souladu s jednacím 
řádem jmenoval starosta zapisovatelkou jednání paní 
Veroniku Kvapilovou a ověřovatele zápisu pana Jiřího 
Kučeru a paní MUDr. Irenu Lenfeldovou. Předložený 
program byl schválen poměrem hlasů 11-0-0.
Ad 2/ Byla provedena kontrola usnesení ZM a usnesení 
RM za období od 13. května 2013 do 12. srpna 2013. 
Kontrola usnesení byla schválena poměrem hlasů 11-0-0.
Ad3/ Zastupitelé  obdržel i  písemný materiál  
rozpočtových opatření č. 29/2013 a 34-36/2013, které se 
týkají: Rozpočtové opatření č. 29/2013. Jedná se 
o finanční prostředky přijaté dle kupní smlouvy za 
pozemky KÚ Křemenec ze dne 14.6.2013 od firmy 
Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s. IČ 49451723, se 
sídlem Krapkova 1635/26, 796 01 Prostějov ve výši 
123.000,- Kč. V příjmech bude rozpočtováno na: Prodej 
pozemků, paragraf 3639, položku 3111 - 123.000,- Kč. Ve 
výdajích bude rozpočtováno na položku Uhrazené splátky 
dlouhodobých půjček 8124 - 61.500,- Kč, na§ 3639, 
položku 5901 Nespecifikované rezervy   org.16000000 -    
56.580,- Kč, na § 3639, položku 5362 Platby daní 
a poplatků    org.16000000  -  4.920,- Kč. Rozpočtové 
opatření č. 29/2013 bylo schváleno poměrem hlasů 11-0-
0. Rozpočtové opatření č. 34/2013. Jedná se o převod 
prostředků  rozpočtu z příjmové části za  tříděný odpad do 
výdajové části na nákup velkoobjemového kontejneru na 
odpad (investice) ve výši 50.000,- Kč. V příjmech bude 
rozpočtováno: Na § 3725 Vužívání a zneškodňování 
odpadů, pol. 2324 Přjaté náhrady – 50.000,- Kč. Ve 
výdajích bude rozpočtováno: Na § 3722 Sběr a svoz 
komun. odp., pol.6122  Stroje, přístroje org 16000000  
50.000,- Kč. Rozpočtové opatření č. 34/2013 bylo 
schváleno poměrem hlasů 11-0-0. Rozpočtové opatření 
č. 35/2013. Jedná se o převod prostředků ve výdajové části 
rozpočtu na vodovodní přípojky k objektu kulturního 
domu a hasičské zbrojnice Nová Dědina (investice) ve výši 
40.000,- Kč.                              
a) Ve výdajích bude rozpočtováno: objekt kulturního 
domu § 6171, položka 5169  Služby org. 16000000 - 20 
000,00 Kč. § 3319 položka 6121 Budovy, stavby org. 
16000000 – 20.000,- Kč. b) Ve výdajích bude 
rozpočtováno: objekt hasičské zbrojnice § 6171, položka 
5169  Služby org. 16000000 - 20 000,00 Kč, § 5512, 
položka 6121 Budovy, stavby org. 16000000 – 20.000,- Kč. 
Rozpočtové opatření č. 35/2013 bylo schváleno poměrem 
hlasů 11-0-0. Rozpočtové opatření č. 36/2013: Jedná se 
o převod prostředků ve výdajové části rozpočtu na  
rozšíření kanalizace Jiráskova ul. Konice ( investice) ve 
výši 119.100,- Kč. Ve výdajích bude rozpočtováno: § 2321 
Odvádění a čištění odpad. vod, pol. 5901 Nespecifikované 
rezervy org. 16000000  - 119.100,- Kč, § 2321 Odvádění 
a čištění odpad. vod, pol. 6121 Budovy, stavby org. 
16000000    - 119 100,00 Kč. Rozpočtové opatření 
č. 36/2013 bylo schváleno poměrem hlasů 11-0-0.
Ad4/ Zastupitelé obdrželi písemný materiál Smlouvy 
o spolupráci s ORP k projektu „Nástroje ÚAP“. Stavební 
zákon č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen stavební zákon), a prováděcí vyhlášku č. 500/2006 Sb. 
ve znění pozdějších předpisů O územně analytických 
podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu 
evidence územně plánovací činnosti, které ukládají 
obecním úřadům obcí s rozšířenou působností (dále jen 

ORP) a krajským úřadům za povinnost pořídit územně 
analytické podklady (dále jen ÚAP). ÚAP slouží zejména 
jako podklad pro pořizování politiky územního rozvoje, 
územně plánovacích dokumentací obcí a krajů, 
k vyhodnocování vlivů územně plánovacích dokumentací 
na udržitelný rozvoj a k posuzování vlivů na životní 
prostředí. Při pořizování ÚAP se jeví jako nejvýhodnější 
blízká spolupráce kraje s ORP a vytvoření jednotné 
struktury dat, standardizovaných postupů a metodik 
aktualizace ÚAP s cílem efektivní správy dat a metadat na 
úseku pořizování ÚAP (ve smyslu stavebního zákona). Pro 
konkrétní naplňování této spolupráce bude Olomoucký 
kraj realizovat projekt „Nástroje ÚAP“ coby součást 
projektu „Digitální mapa veřejné správy“ (dále jen DMVS) 
Olomouckého kraje; účast v tomto projektu byla 
nabídnuta všem ORP v Olomouckém kraji. Podle vyjádření 
představitelů kraje by se měly jednotlivým ORP díky 
tomuto projektu snížit  náklady na povinnou aktualizaci 
dat UAP. Některá data by po dobu udržitelnosti (5 let) 
a k t u a l i z o v a l  p ř í m o  O l o m o u c k ý  k r a j .
Schváleno poměrem hlasů 11-0-0.
Ad5/ Zastupitelé obdrželi písemný materiál změny 
katastrální hranice k.ú. Čunín. V k.ú. Čunín na hranici s k.ú. 
Maleny je chatová oblast, do které je přístup z obce 
Stražisko. Místní poplatek za komunální odpad má ze 
zákona vybírat město Konice, protože chatová oblast patří 
pod Konici. Dosud však vývoz odpadu zajišťovala obec 
Stražisko a rovněž vybírala poplatek. Chataři požadují 
převod pod obec Stražisko. Z výše uvedených důvodů MPO 
navrhuje změnu katastrální hranice mezi k.ú. Čunín a k.ú. 
Maleny dle přílohy.  K.ú. Čunín by pozbylo pozemky 

2o výměře 23.220 m  a nabylo by pozemky o výměře 
2 224.937 m , tzn., že k.ú. Čunín by se zvětšilo o 1717 m . 

Výměra pozemků v k.ú. ovlivňuje výpočet daňových 
výnosů získaných ze státního rozpočtu. V současné době 
nelze výnosy spočítat nebo odhadnout, protože mimo 
výměry katastrálního území ovlivňují rozpočtové určení 
daní i další faktory. Schválena změna katastrální hranice 
k.ú. Čunín poměrem hlasů 11-0-0. 
Ad6/  Majetkové záležitosti. a)  Investiční akce 
„Prodloužení splaškové kanalizace v ulici Jiráskova“. 
Vzhledem k výstavbě nových rodinných domů v lokalitě 
nad ulicí Jiráskova v Konici a jejich požadavku na připojení 
ke zbudované splaškové kanalizaci je třeba prodloužit 
hlavní řád této kanalizace. Bude se jednat o větev v celkové 
délce 66 m z PP 200. Na trase jsou navrženy 3 revizní 
šachty. Schváleno poměrem hlasů 11-0-0. b) Investiční 
akce „Vodovodní přípojky pro budovy č.p. 33 (kulturní 
dům) a č.e. 22 (hasičská zbrojnice) ve vlastnictví města 
Konice v místní části Nová Dědina“. Vzhledem k výstavbě 
vodovodního řádu v místní části Nová Dědina je vhodné 
zdejší budovy ve vlastnictví města Konice napojit na 
budoucí veřejný vodovod. Jedná se o místní kulturní dům 
č.p. 33 a hasičskou zbrojnici č.e. 22. Schváleno poměrem 
hlasů 11-0-0. c) Bezúplatný převod p.č. 411 v k.ú. 
Křemenec. Pozemek p.č. 411 v k.ú. Křemenec je  vlastnictví 
p. B. Pajchla a manželů Žouželkových z Křemence. Jedná se 

2o ostatní plochu – ostatní komunikaci o výměře 495 m , 
která slouží jako přístupová komunikace. Město Konice 
zajišťuje její údržbu v zimním období. Vlastníci navrhují 
městu bezúplatný převod. MPO souhlasí. Schváleno 
poměrem hlasů 11-0-0. d) Šatny a restaurace ev. č. 205 – 
Smlouva o budoucí darovací smlouvě. S TJ Sokol Konice 
bylo dohodnuto darování budovy Sokolovny č.p. 386 
včetně pozemků z majetku TJ Sokol Konice do majetku 
města Konice a darování budovy šatny a restaurace 
ev.č. 205 z majetku města Konice do majetku TJ Sokol 
Konice. Převod sokolovny na město byl schválen ZM dne 
13.5.2013. Na převod budovy event. č. 205 byl zveřejněný 
záměr č. 2013-07 od 29.4.2013 do 15.05.2013. Nyní je 
možné uzavření Smlouvy o budoucí darovací smlouvě, 
protože budovu lze převést darovací smlouvou až po 
skončení udržitelnosti projektu dle dotačních podmínek. 
Schváleno poměrem hlasů 10-0-1 se zdržel. e) Odkoupení 
pozemků pod překladištěm v Konici. Odkoupení pozemků 
od SŽDC pod překladištěm bylo schváleno usnesením ZM 
č. 20/2009-7 ze dne 09.11.2009 a odkoupení pozemku 
pod přístupovou cestou včetně zřízení věcného břemene 
cesty bylo schváleno usnesením ZM č. 24/2010-14 ze dne 
14.06.2010. Po komplexní pozemkové úpravě se jedná 
o prodej p,č. 5871, st 5872, st. 5873, st. 5875 a zřízení 
věcného břemene cesty na pozemku p.č. 5870. Dle sdělení 
SŽDC činí kupní cena pozemků 149.800,- Kč a zřízení 
věcného břemene 12.100,- Kč vč. DPH, tj. celkem 
161.900,- Kč. Z důvodu vyčíslení hodnoty, dlouhé doby od 
schválení a změně p.č. po KPÚ žádáme znovu o schválení. 
Schváleno poměrem hlasů 11-0-0. f) Prodej části p.č. 2415 
v k.ú. Čunín. P. Hazmuka žádá o prodej pozemku po KPÚ 
části p.č. 2415 v k.ú. Čunín. Jedná se o rozšíření zahrady 
a zarovnání pozemků dle přílohy. MPO i osadní výbor 
s prodejem souhlasí. Záměr č. 2013-09 byl zveřejněn od 

30.05.2013 do 25.06.2013. prodejní cena dle pravidel činí 
2100,- Kč/m . Schváleno poměrem hlasů 11-0-0. g) 

Odkoupení pozemku p.č. 5734 v k.ú. Konice. Město Konice 
má uzavřenou smlouvu o právu stavby na p.č. 5734 

2o výměře 139 m  v k.ú. Konice s p. L. Antlem a p. J. 
Antlem. Jedná se o stavbu „Polní cesty a VHO v k.ú. Konice – 
I. etapa“. Nyní žádáme o schválení odkoupení výše 

2uvedeného pozemku za cenu 20.000,- Kč, tj. 143,- Kč/m . 
Schváleno poměrem hlasů 11-0-0. h) Prodej části p.č. 
1033/1 v Konici. Bc. Procházka požádal o prodej části p.č. 
1033/1 v k.ú. Konice přes silnici naproti svého domu za 
účelem vybudování garáže a parkovacích stání. Jedná se o 
zatravněný pozemek 2 m od bytovky a 1 m od cesty mezi 
bytovkami a od potrubí kanalizace a plynu. Záměr č. 2013-
13 byl zveřejněn od 16.07.2013 do 2.8.2013. Schváleno 
poměrem hlasů 11-0-0. i) Směna pozemků. Manželé 
Rozsívalovi vlastní pozemek pod budoucí místní 

2komunikací p.č. 5735 v k.ú. Konice o výměře 167 m . 
Navrhují směnu za část pozemku p.č. 1033/1. MPO se 
směnou dle přílohy souhlasí. Záměr č. 2013-18 byl 
zveřejněn od 16.07.2013 do 2.8.2013. Schváleno 
poměrem hlasů 11-0-0.
Ad7/ diskuze:
MUDr. Lenfeldová – Předložila výroční zprávu Charity 
Konice a všechny srdečně pozvala na III. benefiční koncert 
na záchranu historické fary pro sociální služby, který se 
bude konat v Čechách pod Kosířem dne 23. srpna 2013 od 
19 hodin.
Pí. Růžičková – Dotázala se na vybudování dětského hřiště 
v Konici.
Starosta – Otázka dětského hřiště byla projednána Radou, 
na základě iniciativy p. Ing. Leo Doseděla, který obeslal 
poptávku místním podnikatelům, zda by byl zájem 
o zbudování dětského hřiště. Dne 26. srpna 2013 se bude 
konat schůzka s představiteli města a podnikateli.
Ing. Doseděl – Tuto výzvu jsem nechal umístit i na stránky 
města Konice, odkud jsem čerpal kontakty. Tímto bych 
chtěl i upozornit, že kontakty na stránkách nejsou 
aktualizovány. Zbudování dětského hřiště vidím jako velký 
přínos pro Konici.
Ing. Doseděl – Dotázal se, jaké jsou ceny majetku sokolovny 
a areálu u hřiště, a zda by se do budoucna nedala upravit 
vyhláška, co se týče poplatků za prodej pozemků dle 
atraktivity.
Starosta -  Ceny pozemků jsou stanoveny vyhláškou, 
vykoupení pozemků se určují dle ceníků, Co se týče cen 
majetku sokolovny a budovy u hřiště, tak tyto ceny vychází 
z účetní evidence.
Ing. Ullman – Dotázal se na zajištění stavebních parcel pro 
rodinné domy.
Starosta – Máme vytypované lokality, bohužel je to otázka 
financí na výkup, které momentálně nemáme .
Ing. Odehnal – Na základě dotazu chataře z Nové Dědiny se 
ptal, zda budou vodovodní přípojky vedeny do chatové 
oblasti.
Starosta – S  chataři jsme v kontaktu, a vše je nyní v jednání. 
P. Kučera – Opět se dotázal na špatné dopravní značení 
místních částí.
Starosta – Značky mění Správa silnic, my jim můžeme dát 
podnět ke změně, je to otázka financí.
Pí. Zapletalová – Dotázala se, zda nemůžou být osvobozeny 
od poplatků komunálního odpadu, pokud je prokazatelné 
že budovu nikdo neobývá.
Starosta – Tyto poplatky jsou dané zákonem.
P. Kučera – Dotázal se  na tři zarostlé rybníky ke Křemenci.
Starosta – Rybníky patří pod Přerov, můžeme zadat podnět 
ŽP, aby zjistili, co se s tím dá dělat.
P. Procházka – Vznesl dotaz na rozšíření parkovacích stání 
na náměstí v Konici.
Starosta – V současné době se zpracovává studie náměstí.  
P. Kučera – Upozornil na špatné řešení křižovatky u 
hřbitova, poukázal na to, že je tam málo prostoru pro dvě 
větší auta. 
Starosta – Jedná se o krajské komunikace, které jsou z naší 
strany připomínkovány.
Ing. Doseděl – Ptal se, zda jsou reklamovány povrchy 
místních komunikací po kanalizaci.
Starosta – Reklamace je uplatněná a opravy budou 
prováděny v měsíci srpnu 2013.
Vzhledem k tomu, že nebyly žádné další dotazy 
a připomínky, starosta poděkoval všem přítomným za 
aktivní přístup k jednání a jelikož byly vyčerpány všechny 
body programu ZM, jednání zastupitelstva v 19:15 ukončil.
Usnesení 15/2013
1. Schvaluje kontrolu usnesení ZM a RM za období od 13. 
května 2013 do 12. srpna 2013.
2. Schvaluje rozpočtové opatření č. 29, 34, 35 a 36/2013, 
která se týkají: Rozpočtové opatření č. 29/2013. Jedná se 
o finanční prostředky přijaté dle kupní smlouvy za 
pozemky KÚ Křemenec ze dne 14.6.2013 od firmy 
Vodovody 
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ZOO, hrad, cirkus, lanové centrum, dopravní hřiště, 
fotbalové hřiště, tenisové kurty, Dinopark, zámecký park,  
náměstí s kašnou, pizzerii, KFC, McDonald’s, Cinestar, 
diabolo školu, bungee jumping, útulek, cvičiště a obchod 
pro psy, stáje pro koně, rozhlednu, galerii, tramvaje,  metro, 
kulturní dům, větrnou elektrárnu, obchod s PC hrami 
i chovné rybníky.

Všechny obrázky dětí můžete vidět na výstavě, kterou  
pořádá  MěKS od 9.9. do  20.9. na  zámku v Konici.

Odbor finanční, oddělení školství

Taneční obor

Milí malí tanečníci a tanečnice, taneční obor Základní 
umělecké školy v Konici se po prázdninách těší na nové 
zájemce o náš obor. Jestli rádi poznáváte něco nového 
a rozhýbe vás každá písnička, rádi vás přijmeme mezi sebe.

Přihlásit se mohou děti od 5-ti let, a to 2. - 6. 9. v prostorách 
ZUŠ. Tak neváhejte a přijďte se za námi podívat.

Těší se Marcela Sobieská.

Letní tábor ZUŠ

Tak jako každý rok i letos žáci ZUŠ Konice odjeli na přelomu 
července a sprna na svůj letní tábor. Tentokrát jsme se už 
podruhé vrátili na stejné místo do rekreačního střediska 
Hutnik v Radějově - Lučině poblíž Strážnice. Autobusem od 
p.Studeného jsme  cestou nabrali děti z pobočky v Brodku 
u Konice a tentokrát do autobusu putovaly i hudební 
nástroje kapely Neopets, která pobyt pojala jako letní  
soustředění. V Hutniku část dětí bydlela v chatkách a část 
dětí, hlavně těch menších, bydlela ve zděné budově spolu 
s vedoucími. Během pobytu jsme se s dětmi chodili koupat 
do nedaleké přírodní nádrže, hráli s nimi táborové hry, 
jezdili na výlety a na koupaliště, nechyběla ani stezka 
odvahy, ,táborák s opékáním buřtíků a poslední večer 
karneval s vyhodnocením nejlepších masek a scének, které 
děti samy nacvičily. Ale protože jsme škola hudební, hlavně 
se během celého pobytu zpívalo a hrálo. Poděkování patří 
všem vedoucím i dětem za krásnou letní atmosféru.

Helena Hrabalová

Kolik nás je?
Údaje ke dni 31.7.2013

Počty obyvatel dle částí obce:
Konice                    2109
Čunín   186
Křemenec                       123
Ladín          85
Nová Dědina      166 
Runářov   134
celkem                    2807

matrikářky MěÚ Konice

Výšlap do Zlatých Hor

Opět jsme se vydali na delší výlet. Naše putování za 
krásami  Zlatohorska začalo prvním dnem náročným 
výstupem ze Zlatých Hor na vrchol Biskupská kupa, kde se 
nachází  18 m vysoká kamenná rozhledna se stejným 
názvem, která  leží přímo na česko-polské hranici. Po 
krátkém odpočinku jsme překročili hranici a vydali se 
k našim sousedům. Prošli jsme několik polských vesniček 
a dalším přechodem se vraceli zpět. Druhý den od rána 
pršelo, ale nás to neodradilo. Absolvovali jsme tamní 
pochod, který pořádal KČT Ondřejovice. Navštívili  jsme 
známá místa jako jsou rudonosné mlýny se svojí raritou 
optického klamu, kde korytem  teče voda do kopce, zašli 
jsme až ke známému kostelu P.Marie Pomocné, který se 
nachází jako poutní místo v lese asi 4 km od Zlatých Hor. 
Zpět jsme se vraceli promáčeni ale s dobrou náladou. Třetí 
a poslední den jsme ještě využili k návštěvě mechového 
jezírka na Rejvízu a známé hospůdky, kde se místní řezbář 
vyřádil a každou židli vyzdobil vyřezávanou podobiznou 
známých osobností. I když nám počasí moc nepřálo, výlet 
se nám vydařil.

TIP NA VYLET: Nedávno jsme navštívili s turisty nedaleké 
lázně Paseky. V okruhu několika kilometrů se  nachází 
mnoho krásných míst, které je možno navštívit a udělat si 
tak pěkný nedělní výlet.  Asi 1 km odtud se nachází nově 
vybudované arboretum MAKČU-PIKČU s krásnou 
květenou i možností nákupu různých sazeniček. 
Pokračujeme dále ke známému hradu Sovinec. Pár 
kilometrů odtud se nachází vesnička Jiříkov s Pradědovou 
galérií u Halouzků. Jsou tu vystaveny obří vyřezávané 
dřevěné sochy. Ve velké stodole na patro je tu nepřeberné 
množství soch , různé výjevy z naší historie, betlémy, různá 
zvířata v životní velikosti. Byli jsme mile překvapeni. Jestli 
navštívíte tato místa, určitě se vám i vašim dětem  výlet 
bude líbit tak jako nám.

Za KČT Konice Eva Antlová

Program KČT Konice
září  2013
Sobota 7.9.2013 - Výšlap za Bludovským špekáčkem. 
Odjezd vlakem v 6.42 hod. do Bludova. Start zahrada 
kulturního domu, 8 - 9 hodin. PT: 7,20 km. Odjezd vlakem 
v 15.28 hod. nebo v 17.28 hod.
Sobota 14.9.2013 - Jaroměřice - Kalvárie - Sraz ve 
12 hod. u kruhového objezdu. Po červené značce dojedeme 
až do Jaroměřic, kde se koná pouť. Odjezd autobusem 
s farníky asi v 17.30 hod. 14 km.
Sobota 21.9.2013 - Moravský kras  - Odjezd vlakem 
v 6.42 hod. do Bílovic n. Svitavou. po červené značce 
dojdeme do Babic n. S., přejdeme na žlutou značku směr 
jeskyně Býčí skála a stále po žluté k Máchovu pomníku, kde 
je Lesnický Slavín. Po cestě jsou studánky a pomníčky, 
v Adamově je zajímavý oltář. Odjezd vlakem z Adamova 
v 14.39 hod. nebo 16.39 hod.. 17 km.
Sobota 28.9. 2013 - Konický zámek - Výstava turistiky 
a zhodnocení Hanáckého cestovatele.
Neděle 29.9.2013 - Odpolední posezení v přírodě u lesa 
a zhodnocení turistických akcí za letošní rok.

říjen 2013
Sobota 5.10. 2013 - Biskupské kaléšek - dopravu 
dohodneme dodatečně.

a kanalizace Prostějov, a.s. IČ 49451723, se sídlem 
Krapkova 1635/26, 796 01 Prostějov ve výši 123.000,- Kč. 
V příjmech bude rozpočtováno na Prodej pozemků 
paragraf 3639, položku 3111 - 123.000,- Kč.  Ve výdajích 
bude rozpočtováno na položku Uhrazené splátky 
dlouhodobých půjček 8124 - 61.500,- Kč, na § 3639, 
položku 5901 Nespecifikované rezervy   org.16000000                 
- 56.580,- Kč. Na § 3639, položku 5362 Platby daní 
a poplatků org.16000000 – 4.920,- Kč. Rozpočtové 
opatření č. 34/2013. Jedná se o převod prostředků  
rozpočtu z příjmové části za tříděný odpad do výdajové 
části na nákup velkoobjemového kontejneru na odpad 
(investice) ve výši 50.000,- Kč. V příjmech bude 
rozpočtováno: Na § 3725 Vyžívání a zneškodňování 
odpadů, pol. 2324 Přiaté náhrady – 50.000,- Kč. Ve 
výdajích bude rozpočtováno: Na § 3722 Sběr a svoz 
komun. odp., pol. 6122  Stroje, přístroje org 16000000 – 
50.000,- Kč. Rozpočtové opatření č. 35/2013. Jedná se 
o převod prostředků ve výdajové části rozpočtu na 
vodovodní přípojky k objektu kulturního domu a hasičské 
zbrojnice Nová Dědina  (investice) ve výši 40.000,- Kč. a) 
Ve výdajích bude rozpočtováno: objekt kulturního domu § 
6171, položka 5169  Služby org. 16000000 – 20.000,- Kč., 
§ 3319, položka 6121 Budovy, stavby org. 16000000                  
20.000,- Kč. b) Ve výdajích bude rozpočtován: objekt 
hasičské zbrojnice § 617,1 položka 5169  Služby org. 
16000000 – 20.000,- Kč, § 5512, položka 6121 Budovy, 
stavby org. 16000000 – 20.000,- Kč. Rozpočtové patření č. 
36/2013. Jedná se o převod prostředků ve výdajové části 
rozpočtu na  rozšíření kanalizace Jiráskova ul. Konice 
(investice) ve výši 119.100,- Kč. Ve výdajích bude 
rozpočtováno:  § 2321 Odvádění a čištění odpad. vod, pol. 
5901 Nespecifikované rezervy org. 16000000  - 119.100,- 
Kč, § 2321 Odvádění a čištění odpad. vod, pol. 6121 
Budovy, stavby org. 16000000   119.100,- Kč. 3. Schvaluje 
Smlouvu o spolupráci ORP k projektu „Nástroje ÚAP“. 4. 
Schvaluje změnu katastrální hranice mezi k.ú. Čunín a k.ú. 
Maleny, dle podkladových materiálů. 5. Schvaluje 
investiční akci „Prodloužení splaškové kanalizace v ulici 
Jiráskova“. 6. Schvaluje investiční akci „Vodovodní 
přípojky pro budovy č.p. 33 (kulturní dům) a č.e. 22 
(hasičská zbrojnice) ve vlastnictví města Konice v místní 
části Nová Dědina“. 7. Schvaluje bezúplatný převod p.č. 
411 v k.ú. Křemenec z vlastnictví p. Pajchla a manželů 
Žouželkových do vlastnictví Města Konice. 8. Schvaluje 
uzavření Smlouvy o budoucí darovací smlouvě na převod 
budovy ev. č. 205 v Konici od města Konice do majetku TJ 
Sokol Konice. 9. Schvaluje odkoupení pozemků p.č. 5871, 
st. 5872, st. 5873, st. 5875 za cenu 149.800,- Kč a zřízení 
věcného břemene cesty na pozemku p.č. 5870 za 
jednorázovou úhradu 12.100,- Kč. 10. Schvaluje prodej 
části p.č. 2415 v k.ú. Čunín p. Hazmukovi za cenu 100,00 

2Kč/m . 11. Schvaluje odkoupení pozemku p.č. 5734 v k.ú. 
Konice od p. Ladislava Antla a p. Jaromíra Antla za cenu 
20.000,- Kč. 12. Schvaluje prodej části p.č. 1033/1 v k.ú. 

2Konice za 100,- Kč/m  manželům Procházkovým. 13. 
Schvaluje směnu části p.č. 5735 v k.ú. Konice o výměre  

2167 m  za odpovídající část pozemku p.č. 1033/1 v k.ú. 
Konice s manžely Rozsívalovými.
Novák František, Mgr. Vařeka Petr
Ověřovatelé: Kučera Jiří, MUDr. Lenfeldová Irena

Výtvarná soutěž

„Město očima dětí“

Město Konice vyhlásilo pro žáky základní školy výtvarnou  
soutěž : „Město očima dětí“ aneb co Ti v našem městě 
chybí.  Do soutěže se zapojily děti z prvního i druhého 
stupně základní školy.                 . 
Bylo vyhodnoceno 15 nejlepších prací a dne 26. června 
2013 místostarosta města Mgr. Petr Vařeka předal 
výhercům drobné dárky. Za účast v soutěži dostaly 
všechny děti  sladkou odměnu v podobě lízátka.A co si děti 
nejvíc přejí?  Zvítězilo dětské hřiště. Dále  děti malovaly  
koupaliště, aquapark, bowling, kuželky, cyklostezku,                  
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Neděle 13.10.2013 - Putování za Ječmínkem - 
Odjezd autobusem v 11.15 hod. do Ješova, půjdeme po 
modré značce přes les do Loučky, po silnici do Bílska, 
Seničky, Senice na Hané, Loučan a Náměště na Hané. 
Odjezd vlakem v 17.52 hod. do Drahanovic, 
autobusem v 18.47 hod. do Konice. 17 km.
Neděle 20.10.2013 - Bouzov - Odjezd autobusem 
z autobusového nádraží v 9.22 hod. do Kladek a po 
zelené značce kolem Věžnického potoka do Bouzova. 
Zpět autobusem v 17.20 hod. do Litovle a v 18.05 hod. 
do Konice. 14 km.
Sobota 26.10.2013 - Seč - Odjezd vlakem v 9.15 hod 
do Ptení, po žluté značce na Pohodlí a do Seče, dále po 
červené do Suchdola, Stražiska na vlak v 15.35 hod. 
nebo v 17.35 hod. 16 km.

Zveme příznivce turistiky, aby se k nám přidali.

Zdrávi došli!!!

Program MC Srdíčko

                                                       září  2013 

Pravidelný program Mateřského centra Srdíčko
Po 18 -19 h - Cvičení s Marcelo (pilates, břišní tanec)
St 8 - 12 h - Program pro rodiče se staršími dětmi 
(2- 5let)
St 8 - 10 h - Sociální poradenství (pro předem 
objednané)
St 14 -18 h - Setkávání generací v Srdíčku
St 15 -16 h - Naslouchej Srdcem
St 16 -17 h - Člověk člověku – dobrovolně a s láskou 
(dobrovolnictví – první středa v měsíci)
Pá 8 -13 h - Program pro rodiče s nejmenšími 
dětmi (0-2 roky)
Pá 8 -10 h - Laktační poradenství (pro předem 
objednané)

Program pro rodiče s dětmi – září (8-13h)
St  4. 9. – Hrajeme si s písničkou
St 18. 9. – Panáčci z kukuřice

Z provozních důvodů bude MC Srdíčko 
zavřené ve dnech

středa 11. září, pátek 13. září, středa 25. září

Setkávání generací v Srdíčku (14-18h)
Ve středu (4.9.,11.9.,18.9.,25.9.,) - trénink paměti, 
cvičení, jóga, ruční práce, připomínání si různých 
výročí, lidových tradic a zvyků

Mimořádné akce  - září 
Tvořivá dílna v Srdíčku  Kurz Pletení z pediku a 
modrotisk (Pro případné zájemce informace v MC 
Srdíčko)
Setkání věřících maminek – úterý 10. září od 9 – 11 
hodin

Těšíme se na Vás !!!

V rámci cíle a opatření – informovanost občanů 
o sociálních a návazných službách na Konicku, 
který vznikl na základě projektu „Podpora 
střednědobého plánování rozvoje sociálních 
služeb Konicka“, reg.č. CZ.1.04/3.1.03/65.00009 
Vám tentokrát představíme nejpočetnější klub na 
Konicku - Klub Svazu postižených civilizačními 
chorobami Konice (dále SPCCH):

Již řadu let mohou lidé postižení civilizačními 
chorobami, dlouhodobě nemocní a senioři v Konici 
a blízkém okolí využívat, pod vedením předsedkyně 
Klubu paní Vlasty Kubové, nabízené aktivity a služby 
Klubu  SPCCH. 
V rámci celé České republiky funguje síť 330 
organizací a klubů SPCCH v 290 městech a obcích 
a v současnosti sdružuje přibližně 55000 členů.
Klub SPCCH Konice  zjišťuje konkrétní problémy 
zdravotně postižených občanů, iniciuje jejich řešení 
a obhajuje konkrétní zájmy zdravotně postižených 
občanů. Seznamují zdravotně postižené občany 
s právními předpisy, s novými typy protetických, 
rehabilitačních a kompenzačních pomůcek, 
s programy zdravotní, pracovní a sociální rehabilitace. 
Vytváří příznivé klima pro sociální rehabilitaci všech 
členů formou rehabilitačních cvičení, vycházek, 
nenáročných sportovních aktivit, organizuje naučné 
i zábavné zájezdy či setkání, organizuje rekondiční 
pobyty.

 

Právě nabídkou  odborných rehabilitačních 
a rekondičních programů se odlišuje od jiných 
organizací zaměřených pouze na volno-časové 
aktivity. 
Cílem SPCCH Konice je opětovně začlenit do 
společnosti osoby dlouhodobě a trvale nemocné 
a seniory a soustředit se na prevenci civilizačního 
onemocnění:
qkardiovaskulární onemocnění (srdeční infarkt, 
onemocnění srdce a mozková mrtvice) 
qdiabetes mellitus (cukrovka) 
qrespirační onemocnění (astma, alergie) 
qonkologické onemocnění 
qepilepsie 
qroztroušená skleróza 
qtěžké ledvinové a metabolické choroby 
qosteoporóza 
qvertebrogenní onemocnění 
qtělesné postižení SPCCH také přišlo s myšlenkou 
pořádání „Odpoledne s písničkou“, které pravidelně 
organizuje ve spolupráci s MěKS Konice. O tuto 
aktivitu je nejen mezi členy SPCCH velký zájem.

Klub SPCCH je rovněž aktivně zapojen do 
střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb na 
Konicku, předsedkyně klubu je zároveň vedoucí 
pracovní skupiny „Osoby se zdravotním postižením“.

SPCCH se tak výše uvedenými aktivitami snaží 
sdružovat  společný zájem lidí, kteří se nesmiřují se 
svým onemocněním a snaží se mu čelit aktivní 
činností. Za to jim patří velký dík!

Kontakt:
Vlasta Kubová – předsedkyně Klubu SPCCH
Staré město 109, 798 52 Konice, mob. 607 870 695
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Od pondělí  9. května  otevřena výstava dětských 
kreseb 

MĚSTO OČIMA DĚTÍ
Kresby žáků prvního i druhého stupně ZŠ Konice, 
kteří se zúčastnili výtvarné soutěže vyhlášené 
Městem Konice.
Výstava bude otevřena od pondělí 9.9.2013 do 
pátku 20.9.2013, ve všední dny od 10.00 do 
12.00 a od 13.00 do 16.00 hodin. 

Čtvrtek 26.září.2013 v 18,00 hodin vernisáž 
výstavy 

TURISTIKA V KONICI A OKOLÍ 

Výstava otevřena od pátku 27.9.2013 do pátku 
11.10.2013, ve všední dny od 10 do 12 hod. a 
od13 do 16 hod.

Čtvrtek 12. září  2013
od 15.00 do 19.00 hodin

DVANÁCTÉ ODPOLEDNE S PÍSNIČKOU
Po celé odpoledne vás bude provázet skupina 
TREX z Brodku u Konice.
Vstupné 30,- Kč
Akce se pořádá ve spolupráci s SPCCH Koice. 
Zajištěno bohaté občerstvení a kulturní program. 
Přijďte s námi strávit pohodové odpoledne.

Sobota 28. září 2013 
Slavnostní zakončení 10. ročníku Hanáckého 
cestovatele v Konici
Akce je spojena s předáváním certifikátů 
Hanáckého cestovatele, a s kulturním programem 
pro malé i velké cestovatele .

125 let Klubu českých tutistů

Zámecký park od 14 do17 hod.

Koncertní sezona 2013/2014
Předprodej vstupenek a abonentek na 26. koncertní 
sezonu 2013/2014 od 16. září 2013:
Turistické informační centrum, zámek Konice
Kostelní 46, 798 52 Konice, tel.:582 334 987,
739 333 721; e-mail: icko.konice@seznam.cz

Středa  2. října 2013 v 19 hodin
Obřadní síň
Marek Kozák

KLAVÍRNÍ RECITÁL
V roce 2012 ukončil studium na Janáčkově 
konzervatoři v Ostravě maturitní zkouškou a byl 
přijat na HAMU v Praze, kde nyní studuje ve třídě 
prof. Ivana Klánského. K jeho posledním úspěchům 
patří 3. cena v Mezinárodní klavírní soutěži Leoše 
Janáčka v Brně a 1. cena na Mezinárodní klavírní 
přehlídce v Praze. 
Vstupné: 100/80 Kč.

Středa  13. listopadu 2013 v 19 hodin
OD KLASIKY K JAZZU, obřadní síň
Ana Brateljević - harfa, klavír
Lucie Pošvancová - příčná flétna

Středa  11. prosince 2013 v 19 hodin,
Chrám Narození Panny Marie Konice
ADVENTNÍ KONCERT
Ondřej Mucha- varhany
Magdalena Vlasáková – soprán

Čtvrtek  26. prosince 2013 v 17 hodin,
Chrám Narození Panny Marie Konice
VÁNOČNÍ KONCERT
Chrámový sbor Konice, učitelé a žáci ZUŠ Konice 
a jejich hosté.

Sobota 9. listopadu v 17 hodin
Janáčkovo divadlo v Brně

Giuseppe Verdi: AIDA

Jádrem příběhu je drama etiopské princezny Aidy 
a egyptského válečníka Radama. Příběh staví hlavní 
hrdiny do situace, kdy se musí rozhodovat mezi 
věrností své vlasti a láskou k člověku, který patří 
k nepřátelům jejich národa.
Nahlásit nejpozději do 7. října 2013
(tel.: 601 590 007, 582 397 250)
Odjezd autobusu v 15.00 hodin,
cena včetně dopravy 650,- Kč,
důchodci 520,- Kč, studenti 420,- Kč.

Prohlídková  trasa
Od  září  2013  do  května  2014  je  otevřena  
prohlídková  trasa  v  konickém  zámku 
a Turistické  informační  centrum  Konice pouze  
ve  všední  dny.
Otevírací  doba  TIC  po  dobu  vedlejší  turistické 
sezony  (září  -  květen):  pondělí  -  pátek  9.00  - 
12.00  a  13.00  -  16.00  hod.,  sobota  -  neděle 
zavřeno.   (Prohlídky  jsou  vždy  v  celou, 
nejpozději   hodinu  před  zavírací   dobou), 
prohlídku  lze  objednat  také  telefonicky  či 
m a i l e m  ( 5 8 2  3 3 4  9 8 7 ,  7 3 9  3 3 3  7 2 1 ,  
icko.konice@seznam.cz)
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KULTURNÍ

VÝSTAVY

ODPOLEDNE S PÍSNIČKOU

ZÁMEK

HANÁCKÉ CESTOVATEL

KPH

ZÁJEZD DO DIVADLA

EQUES TEMPUS
skupina historických aktivit, o. s

pořádá v OCHOZI
28.9.2012

SVATOVÁCLAVSKÉ
VEPŘOVÉ HODY

PROGRAM OD 14:00
h14:00 mše v kapli Sv. Václava
hukázky kovářské práce
hcelý den kejklířský program skupiny NON 
SANCTI – žonglování, tradiční řemesla, 
FIRESHOW…
hzajímavé soutěže pro děti a dospělé o chutné 
ceny
hstředověký tábor
hprodejní stánky  - ruční práce
hpo celé odpoledne hraje v lidovém tónu      
k tanci i poslechu pan Stanislav Faltýnek
hod 20:00 taneční zábava se skupinou SAX

K JÍDLU JE PŘIPRAVENO
hPEČENÉ SELÁTKO a JEHŃÁTKO
hdomácí koláče
hcukrová vata a perníčky
hSPECIALITY Z UDÍRNY – masíčko, klobásky, 
žebra,..
hZABÍJAČKOVÉ HODY – tlačenka, jitrnice, 
škvarky, sádlo, ovar, polévky,nevěsta,… 
hk  jídlu podáváme domácí chléb

KONÁ SE ZA KAŽDÉHO POČASÍ, 
ZASTŘEŠENO PŘES 200 m2
SRDEČNĚ ZVOU POŘADATELÉ

Střípky z Muzea řemesel Konicka o.s.
Jeden z příspěvků v návštěvní knize ze dne 
25.6.2013:
Při poznávání území MAS Region Haná navštívili 
tyto expozice i starostové RH. Všechny nás 
překvapilo množství zajímavých exponátů, 
entuziasmus kastelána zámku. Přejeme městu 
Konice mnoho úspěchů při správě zámku, dostatek 
financí a hlavně šikovné lidi, kteří dodají neživým 
věcem duši a hlavně je ukáží těm, kteří vůbec 
nevědí, že naši předci tyto věci někdy s láskou 
používali.

Za všechny Mgr. Marta Husičková
předsedkyně MAS Regionu Haná

Zástupci Muzea řemesel Konicka o.s. oficiálně 
předali exponáty seker do Pelhřimova města 
rekordů. A tím prezentují město Konice v celé 
České republice. Vedoucí muzea pan Marek nám 
poděkoval a popřál nám hodně dalších exponátů 
do naší sbírky.

za o.s. Pavel Šín



Žijí s námi...
Psi, kočky, králíčci, fretky, morčátka a spousta 
dalších…

Dnešním článkem zahájíme sérii, která se bude 
věnovat zoonózám. Tak říkáme nemocem, které se 
mohou přenést ze zvířete na člověka. Začneme 
škrkavkami, protože jsou nejrozšířenější. Již jsem 
se o nich zmiňovala v jednom z předešlých článků 
(všechny starší články jsou uveřejněné na 

), ale dnes se na ně 
podíváme podrobněji.
Nejdříve něco o vývojovém cyklu, který není 
jednoduchý. Oblý( na průřezu je oválný) červ 
škrkavka (Toxocara) má více druhů a každý druh 
má svého definitivního hostitele. Například 
Toxocara canis psa, Toxocara leonina kočku i psa, 
Toxocara cati kočku atd. Pouze v definitivním 
hostiteli škrkavka prodělá celý vývoj až ke stadiu 
dospělce, který pak vylučuje infekční vajíčka. Celý 
cyklus v definitivním hostiteli probíhá tak, že 
z pozřených vajíček se ve střevě vyvinou infekční 
larvy, které nezůstávají ve střevě, ale putují tělem 
přes játra do plic, z plic jsou vykašlány a opětovně 
spolknuty, znovu se dostávají do střeva, kde až 
v tomto stadiu dospějí a začnou vylučovat vajíčka, 
která odcházejí výkaly z těla ven. Orgány, kudy 
procházejí, samozřejmě poškozují. Část z nich 
nedoputuje do plic, ale na své cestě tělem se na 
některých místech, nejčastěji ve svalovině, ve 
stadiu larvy zapouzdří a přežívají dlouhé období. 
Při oslabené imunitě nebo u fen v poslední třetině 
březosti se můžou opět aktivovat, dokončit svůj 
vývoj a znovu tak infikovat svého hostitele.
Co se stane, pokud přijmeme například psí 
škrkavku? My nejsme její definitivní hostitelé, 
proto v nás neprodělá celý vývoj, ale pouze již 
uvedenou larvální migraci. Její larvy putují po těle 
a hledají místo, kde se zapouzdří. Nejčastěji je to 
sval, ale můžou se také usídlit v plicích, mozku, oku 
a tam už jejich přítomnost může nadělat velké 
problémy. Samozřejmě jsou nejvíce ohrožené děti, 
starší osoby a jedinci s oslabenou imunitou. 
Příznaky jsou nespecifické, můžou imitovat 
chřipkové onemocnění, může to být chronická 
únava, čím více larev, tím hůř, nebo se příznaky 
odvíjí od toho, na kterém místě jsou (oko, mozek…). 
Přes prostředí se takto můžou nakazit i jiná zvířata, 
například hlodavci, ale i žížaly, brouci aj. Když 
takovou myšku, která má v sobě larvu kočičí 
škrkavky, kočka chytí a sežere, larva se probudí, 
prodělá celý vývoj a kočka pak opět vylučuje 
vajíčka do prostředí. Proto je důležité kočky, které 
chytají myši, odčervovat častěji. 
Jak se tedy můžeme nakazit? Nejčastěji je to 
z prostředí. Jedna samice může naklást do 
prostředí až 100 - 200 tis. vajíček denně, která jsou 
velmi odolná a přežívají ve vhodných podmínkách 
v prostředí i několik let. Nejraději mají vlhkou 
půdu, ve které přežijí za vysokých i nízkých teplot. 
Sucho zkracuje jejich životnost. Jedno zvíře může 
tedy denně vyloučit i několik milionů vajíček, které 
jsou pak po okolí roznášeny hmyzem, ptáky, 
členovci, obuví lidí, koly atd. Promořenost 
prostředí je od 30 do 80%, a nejvíce jsou zamořeny 
zahrady, trávníky, dvory a komposty. Ohroženy jsou 
tedy především ti, co zahradničí a samozřejmě děti 
do 5 let, které vždy uhlídat, aby si umyly ručičky, 
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než něco jdou jíst, je velmi těžké, a ty nejmenší 
někdy přímo ochutnají vzorek hlíny či písku 
z pískoviště. Důležitá je tedy hygiena a umývání 
ovoce a zeleniny. Dále je to samozřejmě kontakt 
s výkaly zvířat, ale čerstvých se bát nemusíte, než 
se z vajíčka vyvine infekční larva, trvá to 14 dní. 
Takže uklízení výkalů po svých zvířatech má smysl 
i z důvodu snížení infekčnosti prostředí, ve kterém 
žijeme. Zvíře může být začervené, ačkoli v trusu 
není nic vidět. Vajíčka pouhým okem nespatříte. 
Pokud už ve výkalech vidíte i červíky, svědčí to buď 
o náhodném záchytu, nebo již větším začervení, 
a pokud zvíře parazity dokonce zvrací, je invaze 
opravdu veliká. Další možností, jak se nakazit, je 
pozřít nedostatečně tepelně opracované maso. 
Kočky a psy doufám drtivá většina populace nejí, 
ale ve svalovině vepřové či hovězí se také mohou 
nacházet zacystované larvy nejenom škrkavek. 
Jak jsem uvedla výše, v březích fenách v poslední 
třetině gravidity dochází k aktivaci larev. Ty nakazí 
už v děloze i štěňata a dále je štěňata přijímají 
pravidelně s mlékem. Koťata je přijímají až 
s mlékem. Z toho vyplývá, že březí a laktující zvířata 
a jejich mláďata jsou velmi významným zdrojem 
nákazy pro jejich okolí, je tedy potřeba důsledně 
dodržovat hygienu a pravidelně a opakovaně 
a v dostatečné dávce (často se ve své praxi 
setkávám s poddávkováváním) odčervovat 
mláďata i matku od 3. týdne věku! Velké množství 
parazitů může štěně nebo kotě ohrozit i na životě. 
Takže když shrnu opatření, jak se bránit proti 
těmto odolným potvůrkám. Je potřeba dodržovat 
základní zásady hygieny: mytí rukou před jídlem, 
důkladné omytí zeleniny a ovoce, nenechat se 
(hlavně děti) olizovat zvířaty (hlavně štěňaty), 
zakrývat pískoviště, hladké plochy kotců 
pravidelně umývat horkou (nejlépe vřelou) vodou 
a dezinfikovat silnými dezinfekčními přípravky 
(slabé nestačí), ve výbězích čas od času shrnout 
vrchní vrstvu hlíny,  dostatečně tepelně 
opracovávat maso pro lidi i zvířata, používat 
zvláštní prkénko a nůž pro syrové maso, které 
nikdy nepoužijete na zeleninu aj., pravidelně 
odčervovat svá zvířata, a to nejen ve své těsné 
blízkosti, ale i venku žijící kočky, a sbírat včas 
výkaly po svých miláčcích.

Hezký zbytek léta přeje MVDr. Eva Kouřilová.

Chovatelká výstava v Konici

Již tradičně se v Konici na přelomu července 
a srpna v chovatelském areálu za Kružíkovou ulicí 
uskutečnila výstava drobného zvířectva. A byla 
bezesporu zajímavá pro všechny návštěvníky i ty, 
kteří se chovatelství zájmově nebo profesionálně 
nevěnují. K vidění tu kromě nejrůznějších plemen 
králíků byli zástupci plemen holubů - hanácký 
voláč, český stavák nebo kudrnáč. Z drůbeže 
jmenujme alespoň araukany, hedvábničky, 
sebritky, plymutky nebo holokrčky. Nechybělo ani 
exotické ptactvo, kozy, morčátka a nemalou 
pozornost na sebe poutaly také ve vitríně 
vystavené včely i ukázky úlů a jiných včelařských 
potřeb.
Děti si mohly celý víkend pobyt na výstavě zpestřit 

jízdou na poníkovi. V sobotním odpoledni 
dokreslila příjemnou atmosféru živá hudba 
v podání  kapely Meteor 75. V neděli se pak 
o zpestření postarala mladá chovatelka s ukázkou 
výcviku králíka.

JN

Odkud teče naše „kohoutková“? 

Tím nejpřirozenějším nápojem, který odpovídá 
potřebám našeho organismu a nezatěžuje trávení, 
je čistá voda. V Olomouckém kraji je voda dodávaná 
veřejnými vodovody velmi dobré kvality. Protože je 
v neustálém pohybu, proudí v chladu a temnu 
vodovodního potrubí a je průběžně odpouštěna, 
můžeme se tedy spolehnout na její „čerstvost“. 
Voda z veřejných vodovodů podléhá přísné 
kontrole jakosti zajišťované provozovatelem 
veřejného zásobování podle vyhlášky č.252/2004 
Sb., v platném znění, kterou se stanoví hygienické 
požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost 
a rozsah kontroly pitné vody a je rovněž pod 
dozorem orgánu ochrany veřejného zdraví tj. 
místně příslušné hygienické stanice. U vody 
z kohoutku je kontrolován celý proces výroby 
a distribuce pitné vody, včetně kontroly přímo na 
kohoutku u spotřebitelů. Pitná voda pro město 
Olomouc pochází výhradně z kvalitních 
podzemních zdrojů. Jsou to prameniště Litovel 
a Senice na Hané s vysoce kvalitní vodou bez 
nutnosti její úpravy. Další prameniště, která se 
podílejí na zásobování města Olomouce, jsou 
Pňovice I. – III. a Březové, ze kterých se voda 
upravuje na úpravně vody Příkazy. Dále pak 
prameniště Štěpánov,  Moravská Hůzová,  
Chomoutov a Černovír, ze kterých se zase voda 
upravuje na úpravně vody Černovír. Na těchto 
úpravnách je z vody odstraňován agresivní 
kysličník uhličitý, železo a mangan. Kysličník 
uhličitý má korozivní účinky na kovové trubní 
materiály vodovodní sítě a u železa a manganu je 
snižována hodnota na ukazatel podle již výše 
zmíněné vyhlášky č.252/2004 Sb. Náročnost 
úpravy podzemních vod je obecně mírně nižší ve 
srovnání s úpravou povrchových vod, ale vždy 
záleží na kvalitě upravované surové vody.
Největší počet obyvatel na Prostějovsku, 
zásobovaných ze Skupinového vodovodu 
Prostějov, pije vodu z kohoutku, která se jímá 
z podzemních zdrojů (Brodek u Prostějova, 
Smržice, Dubany) jen hygienicky zabezpečených 
nebo z podzemních zdrojů, které mají vyšší obsah 
železa a manganu (prameniště Hrdibořice), a proto 
je nutno tuto vodu dále upravit – odstranit větší 
množství těchto látek na úpravně vody Hrdibořice. 
Další část obyvatelstva tohoto bývalého okresu 
Prostějov, například Konicko, pije kohoutkovou 
vodu, která pochází také z vysoce kvalitních 
podzemních zdrojů (prameniště Hvozd, Malé 
Hradisko), které není nutno již dále upravovat.  
Kontrola všech pramenišť a upravené vody je dána 
zákonem č. 258/2000 Sb. a všemi prováděcími 
vyhláškami k tomuto zákonu.  

MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.
840 668 668
www.smv.cz
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