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

Dotazník ke strategickému plánu rozvoje
města Konice

Městské kulturní středisko Konice pořádá výstavu
fotografií Ondřeje Nágla

Vážení spoluobčané,
do tohoto zpravodaje je vložen dotazník určený pro občany města Konice, který
bude sloužit k tvorbě strategického plánu budoucího rozvoje města. Prosím, zapojte se do společné přípravy vizí našeho města vyplněním dotazníku, který můžete
odevzdat u podatelny nebo jej zašlete elektronicky. Další informace jsou k dispozici
přímo v dotazníku. Děkuji, že nám pomáháte vytvářet budoucnost.
Ing. Michal Obrusník, starosta města

MOMENTY Z ŘÍŠE ZVÍŘAT
Vernisáž 2.10. 2020
v 17:00 hodin
Galerie zámku v Konici

2.10. – 30.10. 2020
Po – Pá 9.00 –12.30 a 13.00 – 16.00, Ne 14.00 –16.00
Výstavu otevřeme na požádání v otevírací dobu Turistického informačního centra Konice
- přízemí zámku, dveře č. 103, tel.: 739 333 721
otvírací doba viz. IČKO Konice

4. neformální setkání občanů s vedením města
Vážení spoluobčané,
15. září 2020 se uskutečnilo další ze setkání občanů s vedením města v komunitním centru. Pro ty z vás, kteří se nemohli společného setkání zúčastnit si dovolím
pouze zrekapitulovat obsah diskuze tohoto setkání. K plánované rekonstrukci
náměstí – zastupitelstvo města přijalo studii Ing. arch. Victora Cojocaru, ve výběrovém řízení byl vybrán projektant, kterému byl zadána úloha, vypracovat projektovou dokumentaci potřebnou pro stavební povolení tak, abychom v příštím roce
byli připraveni žádat o dotaci na realizaci rekonstrukce náměstí. K rekonstrukci
ulice Zádvoří – probíhá jednání se Správou silnic Olomouckého kraje o uzavření
smlouvy o společném postupu rekonstrukce, kdy město bude investorem chodníků a Správa silnic Olomouckého kraje bude investorem rekonstrukce silničního tělesa. K vybudování cyklostezky Romže – byla vypracována smlouva o společném
postupu obcí a dalších subjektů, po schválení všemi zastupitelstvy obcí bude smlouva podepsána na společném setkání 8. 10. 2020 a budeme zahajovat projekční práce. Cesta kolem hasičské zbrojnice v Čuníně – po vydatných srážkách, kdy napršelo za hodinu 46 mm vody, došlo ke splaveninám povrchu cesty a hlíny z přilehlých
luk. Je objednáno odstranění nánosů z příkop v intravilánu Čunína a byla zahájena
jednání se státním pozemkovým úřadem na realizaci vybudování nové polní cesty
ve spojitosti s protierozními opatřeními. Výstavba obchodních center – na místě
bývalé Kožetvorby probíhá příprava pro vybudování objektu obchodu a služeb,
v místě bývalé traktorové stanice probíhá jednání s investorem, na MFČR byl podán
privatizační projekt, který řeší převod ocelokůlen z vlastnictví státu na město a probíhá i nutná změna územního plánu. Rekonstrukce ulice Vrchlického v části od
křižovatky k náměstí – byl opraven chodník u COOPu, probíhá výstavba chodníku
na druhé straně ulice a podařilo se dohodnout umístění kontejnerů na tříděný odpad do dvora COOPu. Diskutován byl dotazník ke strategickému plánu rozvoje
města. Následně probíhal dialog mezi občany a starostou města.
Děkuji všem, kteří si našli čas ke společné komunikaci a připomínkám k činnostem
radnice. Vaše podněty nám pomáhají.
S pozdravem Ing. Michal Obrusník, starosta města
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Zveřejněné zápisy ze všech zasedání jsou ve
zkrácené verzi. Podrobnosti a přesnénasměrování rozpočtových opatření na účty najdete na internetové adrese: www.konice.cz, záložka úřad a samospráva, úřední deska, rozpočet, závěrečný účet – rozpočtová opatření,
nebo na úřední desce města Konice.

Rada města Konice
17. srpna 2020
Usnesení č. 35/2020
Rada města Konice dne 17. 8. 2020:
1. Doporučuje ZMK schválit obecně závaznou vyhlášku č. 3/2020 o místním poplatku ze psů.
2. Schvaluje rozpočtové opatření č. 30/2020. Jedná se o neinvestiční dotaci Olomouckého kraje
pro dobrovolné hasiče v souladu s Programem
na podporu JSDH 2020. Rozpočtové opatření ve
výši 17 500 Kč.
Účelem poskytnutí neinvestiční dotace je částečná úhrada nákladů na pořízení, technické zhodnocení a opravu požární techniky a nákup věcného vybavení JSDH Nová Dědina.
3. Schvaluje rozpočtové opatření č. 31/2020. Jedná se o změnu rozpočtu ve výdajové části. Z rezerv na zastupitelstva obcí, odměny členů zastupitelstva. Rozpočtové opatření ve výši 50 000 Kč.
4. Schvaluje rozpočtové opatření č. 32/2020. Jedná se o změnu rozpočtu ve výdajové části. Z rezerv na bytové hospodářství – energie. Rozpočtové opatření ve výši 70 000 Kč.
5. Doporučuje ZMK schválit rozpočtové opatření č. 33/2020.
6. Doporučuje ZMK schválit rozpočtové opatření č. 34/2020.
7. Bere na vědomí hospodaření příspěvkových
organizací města Konice k 30. 6. 2020 s tím, že
hospodaření Technických služeb Konice, příspěvkové organizace, bude předloženo po provedení
veřejnosprávní kontroly, která proběhne v druhé polovině srpna.
8. Schvaluje řediteli Městského kulturního střediska platový výměr č. 8 dle přílohy, s účinností
od 1. 8. 2020.
9. a) Doporučuje ZMK schválit pořízení parkovacího automatu Ticket Line PSA-7 od firmy WSA
doprava a parkování, s. r. o., za cenu 167 230 Kč
včetně DPH 21 %.
b) Schvaluje prodej stávajícího parkovacího automatu společnosti WSA doprava a parkování,
s. r. o., za cenu 17 303 Kč.
c) Ukládá majetkoprávnímu odboru zpracovat
materiál na jednání ZMK dle výše uvedeného bodu a.
10. Doporučuje ZMK schválit rozpočtové opatření č. 35/2020.
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11. Schvaluje rozpočtové opatření č. 36/2020.
12. Schvaluje přílohu č. 1 Oběh účetních dokladů v účetní jednotce, přílohu č. 2 Podpisové vzory odpovědných pracovníků a přílohu č. 3 Podpisové vzory odpovědných pracovníků – protokol
podpisových vzorů. Tyto přílohy jsou součástí
směrnice č. 3/2016 Oběh účetních dokladů, která je součástí Komplexního souboru vnitroorganizačních směrnic č. 5/2016.
13. a) Schvaluje Smlouvu o výpůjčce nemovitosti č. 31-2020, uzavřenou mezi městem Konice a Romanem Froňkem, IČ: 66713609. Jedná se
o výpůjčku pozemků p. č. 1419, 1421, 1422/1,
1422/3, 1423 a 4408, vše v k. ú. Konice, za účelem umístění zázemí při „Závodech do vrchu“
21. 8. 2020 od 17.00 hodin až 23. 8. 2020 do
19.00 hodin. Pořadatel akce se bude řídit platnými opatřeními v souvislosti s ochranou osob
a prevencí nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19.
b) Ukládá odboru majetkoprávnímu zajistit uzavření smlouvy dle výše uvedeného bodu a.
14. a) Doporučuje ZMK schválit nabídku Mgr. Křivské na darování podílu id. 3/240 pozemku p. č.
3122 v k. ú. Runářov.
b) Ukládá majetkoprávnímu odboru zpracovat
materiál na jednání ZMK v souladu s výše uvedeným usnesením.
15. Schvaluje rozpočtové opatření č. 37/2020.
Jedná se o navýšení příjmů rozpočtu města o poskytnuté náhradní plnění z pojistné události poškození plotu v důsledku nárazu dopravního prostředku do oplocení od Kooperativy pojišťovny,
a. s.
16. Bere na vědomí odpis pohledávky dle důvodové zprávy.
17. a) Vyhlašuje záměr pronajmout část pozemku p. č. 1197 v k. ú. Runářov.
b) Ukládá majetkoprávnímu odboru zpracovat
záměr v souladu s výše uvedeným bodem usnesení.
18. Schvaluje použití finančních darů Městskému
kulturnímu středisku Konice, příspěvkové organizaci, na zajištění koncertů Kruhu přátel hudby
v celkové výši 10 000 Kč.
19. Schvaluje Smlouvu o kontrolní činnosti mezi
městem Konice a Ing. Johanou Otrubovou, Prostějovičky.
20. Schvaluje poskytnutí neúčelových finančních
darů ve výši 1 000 Kč rodičům dítěte při účasti na
„vítání občánků“, které se bude konat dne 19. září 2020.
21. a) Doporučuje zastupitelstvu města schválit
ukončení činnosti jednotky SDH Konice – Runářov JPO5 k 7. 9. 2020 na vlastní návrh. Úkoly jednotky dobrovolných hasičů města na k. ú. Runářov bude plnit JSDH Konice.
b) Doporučuje zastupitelstvu města schválit provedení mimořádné inventury majetku jednotky
SDH Konice – Runářov a jmenuje inventarizační
komisi ve složení Ing. Dušan Mrkva – předseda,
Bc. Martin Ženožička – člen, Václav Koleňák – člen,
Vladimír Přikryl – člen. Zároveň ukládá starostovi SDH Runářov připravit potřebné doklady
pro přepis vozidla.
c) Bere na vědomí, že Sdružení dobrovolných
hasičů Runářov projevilo zájem o vozidlo Praga
V3S a další majetek, který bude po dohodě se
Sdružením dobrovolných hasičů Konice možno
ve sdružení ponechat.

říjen 2020
d) Doporučuje zastupitelstvu města schválit převod využitelného majetku na Sdružení dobrovolných hasičů Runářov – dle předložené darovací
smlouvy a přílohy k této smlouvě, která bude vypracovaná na základě bodu b. a c. tohoto usnesení.
22. a) Doporučuje zastupitelstvu města zamítnout žádost o prodej části pozemku p. č. 5874
v k. ú. Konice.
b) Ukládá majetkoprávnímu odboru zpracovat
materiál na jednání ZMK v souladu s výše uvedeným bodem usnesení.
23. a) Schvaluje uzavření Smlouvy č. 32-2020
o nájmu nemovitosti týkající se pronájmu částí
pozemků p. č. 573/11 a 580/3 v k. ú. Čunín p. Ž.
b) Ukládá majetkoprávnímu odboru zajistit uzavření smlouvy v souladu s výše uvedeným bodem
usnesení.
24. Schvaluje rozpočtové opatření č. 38/2020.
Jedná se o navýšení výdajů na vzdělávání dobrovolných hasičů Konice. Výdaje budou částečně
kryty dotací na jednotky SDH, ale až v příštím
roce. Navýšení výdajů bude kryto v letošním roce z rezerv města. Rozpočtové opatření ve výši
40 000 Kč.
25. Doporučuje ke schválení ZMK navýšení příspěvku na provoz MěKS, příspěvkové organizace, v celkové výši 121 000 Kč.
26. a) Schvaluje uzavření Dohody o ukončení nájemní smlouvy vývěsní skříňky se Stranou práv
občanů.
b) Ukládá majetkoprávnímu odboru zajistit uzavření smlouvy v souladu s výše uvedeným bodem
usnesení.
27. Bere na vědomí Zprávu o činnosti a rozvoji
komunitního centra zpracovanou k 7. 8. 2020.
28. a) Doporučuje ZMK schválit manželům K. prodej pozemků p. č. 4787/25 a 4795/4 v k. ú. Konice za 1 210 Kč/m2.
b) Doporučuje ZMK schválit manželům Š. prodej
pozemku p. č. 4787/30 v k. ú. Konice za 1 210 Kč/
m2.
c) Doporučuje ZMK schválit p. G. a p. R. prodej pozemku p. č. 4787/27 v k. ú. Konice za 1 210 Kč/
m2.
d) Ukládá majetkoprávnímu odboru zpracovat
materiál na jednání Zastupitelstva města Konice
v souladu s výše uvedenými body usnesení.
29. a) Schvaluje uzavření Smlouvy č. 33-2020
o nájmu nemovitosti týkající se pronájmu části
pozemku p. č. 573/11 v k. ú. Čunín manželům L.
b) Ukládá majetkoprávnímu odboru zajistit uzavření smlouvy v souladu s výše uvedeným bodem
usnesení.
30. a) Vyhlašuje záměr prodat část pozemku
p. č. 577/3 v k. ú. Čunín.
b) Ukládá majetkoprávnímu odboru zpracovat
záměr v souladu s výše uvedeným bodem usnesení.
31. Doporučuje ke schválení Zastupitelstvu města Konice rozpočtové opatření č. 39/2020.
32. a) Vyhlašuje záměr pronajmout místnost
č. 114 v budově Městského úřadu v Konici na
Masarykově nám. 28 v Konici.
b) Ukládá majetkoprávnímu odboru zpracovat
záměr v souladu s výše uvedeným bodem usnesení.
33. a) Schvaluje Smlouvu o výpůjčce nemovitosti č. 35-2020, uzavřenou mezi městem Konice
a Ing. Radkem Švecem. Jedná se o výpůjčku části
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Masarykova nám. v Konici za účelem Srazu veteránů 27. 9. 2020. Výpůjčitel je dále povinen zajistit plnění opatření, která se ve vztahu k ochraně a pohybu osob vážou na pořádání výše uvedené akce v souvislosti s prevencí nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19.
b) Ukládá odboru majetkoprávnímu zajistit uzavření smlouvy dle výše uvedeného bodu a.
34. Doporučuje ke schválení ZMK rozpočtové
opatření č. 40/2020.
35. Schvaluje rozpočtové opatření č. 41/2020.
Jedná se o jednorázový nenávratný neúčelový
příspěvek ze SR, který je určený ke zmírnění dopadu poklesu daňových příjmů obcí v souvislosti s výplatou tzv. kompenzačního bonusu. Konice 2784 obyvatel × 1 250 Kč na obyv. Rozpočtové
opatření ve výši 3 480 000 Kč.
36. Doporučuje ZMK schválit obecně závaznou
vyhlášku č. 4/2020, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.
37. Schvaluje Technickým službám Konice, příspěvkové organizaci, paušální cenu 600 Kč/fekál (5 m3) pro vývoz fekálií včetně jejich odvozu
na ČOV a likvidace pro majitele anebo uživatele
nemovitostí v místních částech Čunín, Ladín,
Křemenec, Nová Dědina a Runářov. A dále v Konici, kde není možnost připojení nemovitosti na
splaškovou kanalizaci s účinností od 18. 8. 2020.
38. Bere na vědomí Zprávu kontrolního výboru
Zastupitelstva města Konice z kontroly plnění
usnesení Rady města Konice.
39. a) Schvaluje dodavatele veřejné zakázky
„Technická infrastruktura pro výstavbu RD Konice“, kterým je společnost EUROVIA CS, a. s.
b) Doporučuje ZMK schválit uzavření Smlouvy
o dílo mezi městem Konice a EUROVIA CS, a. s.
c) Ukládá majetkoprávnímu odboru zpracovat
materiál do ZM v souladu s výše uvedeným bodem usnesení.

Zastupitelstvo města Konice
7. září 2020
Zápis č. 14/2020
ze 14. veřejného zasedání zastupitelstva města Konice konaného dne 7. září 2020 v obřadní síni zámku v Konici.
Přítomni: Ing. Leo Doseděl, Bc. Jaroslav Procházka, Ing. Arnold Rozehnal, Ing. Michal Obrusník, Pavel Šín, František Novák, Tomáš Vrba, Jakub Vlček, Mgr. Antonín Vymětal, Pavel Studený,
Mgr. Ludmila Kopečná Nedomanská
Omluveni: Ing. Petr Ullman, Vlastimil Šmída,
Mgr. Petr Vařeka, Antonín Vymětal
Tajemník: Ing. Bc. Dušan Opletal
Program:
1. Zahájení.
2. Kontrola usnesení ZM a RM za období od 7. 7.
do 7. 9. 2020.
3. Majetkové záležitosti.
4. Nový parkovací automat.
5. Žádost o navýšení příspěvku na provoz MěKS.
6. Žádost o poskytnutí zálohy ZŠ a G města Konice.
7. Rozpočtová opatření.
8. Vývoj plnění daňových příjmů města k 31. 7.
2020.

ZPRAVODAJ KONICE
9. OZV 3/2020, o místním poplatku ze psů.
10. OZV 4/2020, o místním poplatku za užívání
veřejného prostranství.
11. Servisní společnosti odpady Olomouckého
kraje, a. s. – VH + změna stanov.
12. Zpráva kontrolního výboru.
13. Zrušení jednotky SDH Konice – Runářov.
14. Smlouva o partnerství cyklistická komunikace Romže.
15. Revitalizace Masarykova náměstí – studie.
16. Výstavba RD.
17. Změna územního plánu Konice.
18. Revitalizace Masarykova nám. v Konici.
19. Připomínky, dotazy a podněty členů ZMK
a dalších osob.
20. Usnesení a závěr.
Usnesení č. 14/2020
Zastupitelstvo města Konice dne 7. 9. 2020:
1. Schvaluje doplněný program zasedání zastupitelstva.
2. Schvaluje kontrolu usnesení ZM a RM za období od 7. 7. do 7. 9. 2020.
3. Majetkové záležitosti:
a) Darování podílu id. 4/6 pozemku p. č. 540/
2 v k. ú. Konice – Novák
Zastupitelstvo města Konice:
1. Schvaluje nabídku p. Nováka na darování podílu id. 4/6 pozemku p. č. 540/2 v k. ú. Konice. Náklady spojené s darováním pozemku hradí město Konice.
2. Ukládá MPO zajistit uzavření smlouvy v souladu s výše uvedeným bodem usnesení.
b) Darování pozemku v k. ú. Runářov – Koukalová
Zastupitelstvo města Konice:
1. Schvaluje nabídku p. Koukalové na darování
podílu id. 3/240 pozemku p. č. 3122 v k. ú. Runářov. Náklady spojené s darováním pozemku hradí město Konice.
2. Ukládá MPO zajistit uzavření smlouvy v souladu s výše uvedeným bodem usnesení.
c) Prodej části pozemku p. č. 664/3 v k. ú. Čunín – Halousková
Zastupitelstvo města Konice
1. Schvaluje prodej části pozemku p. č. 664/3
v k. ú. Čunín do spoluvlastnictví id. ½ p. Jarmile
Halouskové a id. ½ p. Jarmilu Halouskovi za cenu 200 Kč/m2.
2. Schvaluje zakoupení části pozemku p. č. 33/1
v k. ú. Čunín do vlastnictví města Konice za cenu
200 Kč/m2.
3. Schvaluje uhrazení nákladů spojených s přepisem pozemků z rozpočtu města Konice.
4. Ukládá MPO zajistit převod pozemků v souladu s výše uvedenými body usnesení.
d) Prodej části pozemku p. č. 468/1 v k. ú. Konice – Pechovi
Zastupitelstvo města Konice:
1. Neschvaluje žádost manželů Pechových na
prodej části pozemku p. č. 468/1 v k. ú. Konice.
2. Ukládá MPO informovat žadatele o výše uvedeném bodu usnesení.
e) Prodej pozemku p. č. st. 168 a části p. č. 573/
11 v k. ú. Čunín – Lebánkovi
Zastupitelstvo města Konice:
1. Revokuje usnesení zastupitelstva města č. 11/
2020-4e) ze dne 11. 5. 2020, týkající se prodeje
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pozemků p. č. st. 168 a části p. č. 573/11 v k. ú.
Čunín manželům Lebánkovým.
2. Schvaluje prodej pozemku p. č. st. 168 v k. ú.
Čunín manželům Lebánkovým za cenu 320 Kč/
m2. Kupující hradí správní poplatek do katastru
nemovitostí.
3. Ukládá MPO zajistit uzavření kupní smlouvy
v souladu s výše uvedeným bodem usnesení.
f) Darování pozemku p. č. 3122 v k. ú. Runářov – Křivská
Zastupitelstvo města Konice:
1. Schvaluje nabídku Mgr. Křivské na darování
podílu id. 3/240 pozemku p. č. 3122 v k. ú. Runářov. Náklady spojené s darováním pozemku hradí město Konice.
2. Ukládá MPO zajistit uzavření smlouvy vkladu
s výše uvedeným usnesením.
g) Prodej části pozemku p. č. 5874 v k. ú. Konice – Grulich
Zastupitelstvo města Konice:
1. Neschvaluje žádost o prodej části pozemku
p. č 5874 v k. ú. Konice.
2. Ukládá MPO informovat žadatele o výše uvedeném usnesení.
h) Prodej pozemků pro výstavbu RD
Zastupitelstvo města Konice:
1. Schvaluje manželům Kupkovým prodej pozemků p. č. 4787/25 a 4795/4 v k. ú. Konice za
1 210 Kč/m 2 (dle geometrického plánu 1019055/2020).
2. Schvaluje manželům Ševčíkovým prodej pozemku p. č. 4787/30 v k. ú. Konice za 1 210 Kč/
m 2.
3. Schvaluje p. Petru Grulichovi a p. Pavle Rozsívalové prodej pozemku p. č. 4787/27 v k. ú. Konice za 1 210 Kč/m.
4. Ukládá MPO zajistit uzavření smluv v souladu
s výše uvedenými body usnesení.
4. Návrh na pořízení nového parkovacího automatu – Masarykovo nám. v Konici
Zastupitelstvo města Konice:
1. Schvaluje pořízení parkovacího automatu Ticket Line PSA-7 od firmy WSA doprava a parkování, s. r. o.
2. Ukládá MPO zajistit nákup parkovacího automatu v souladu s výše uvedenými body.
5. Žádost o navýšení příspěvku na provoz
Městského kulturního střediska, příspěvkové organizace
Zastupitelstvo Města Konice schvaluje navýšení
příspěvku na provoz MěKS, příspěvkové organizaci, ve výši 121 000 Kč.
6. Žádost o poskytnutí zálohy na předfinancování projektu „Vybavení učeben pro 1. stupeň ZŠ CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_0012535“
Zastupitelstvo Města Konice schvaluje poskytnutí zálohy ve výši 500 000 Kč z rozpočtu města Základní škole a gymnáziu města Konice, příspěvkové organizaci, na předfinancování neinvestiční
účelové dotace v rámci programu IROP na akci
„Vybavení učeben pro 1. stupeň ZŠ“, s tím, že záloha bude městu vrácena v plné výši, jakmile Základní škola a gymnázium města Konice, příspěvková organizace, obdrží finanční prostředky poskytnuté z dotace.
7. Rozpočtová opatření:
a) Rozpočtové opatření č. 29/2020
Zastupitelstvo města Konice schvaluje rozpočtové opatření č. 29/2020.
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b) Rozpočtové opatření č. 33/2020
Zastupitelstvo města Konice schvaluje rozpočtové opatření č. 33/2020.
c) Rozpočtové opatření č. 34/2020
Zastupitelstvo města Konice schvaluje rozpočtové opatření č. 34/2020.
d) Rozpočtové opatření č. 35/2020
Zastupitelstvo města Konice schvaluje rozpočtové opatření č. 35/2020.
e) Rozpočtové opatření č. 39/2020
Zastupitelstvo města Konice schvaluje rozpočtové opatření č. 39/2020.
f) Rozpočtové opatření č. 40/2020
Zastupitelstvo města Konice schvaluje rozpočtové opatření č. 40/2020.
g) Rozpočtové opatření č. 42/2020
Zastupitelstvo města Konice schvaluje rozpočtové opatření č. 42/2020.
h) Rozpočtové opatření č. 43/2020
Zastupitelstvo města Konice schvaluje rozpočtové opatření č. 43/2020.
8. Vývoj plnění daňových příjmů města
k 31. 7. 2020
Zastupitelstvo města Konice bere na vědomí informace o vývoji daňových příjmů města k 31. 7.
2020.
9. Obecně závazná vyhláška města Konice
č. 3/2020, o místním poplatku ze psů
Zastupitelstvo města Konice vydává v souladu
s obecně závaznou vyhlášku č. 3/2020, o místním poplatku ze psů.
10. Obecně závazná vyhláška města Konice
č. 4/2020, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
Zastupitelstvo města Konice vydává v souladu
s obecně závaznou vyhlášku č. 4/2020, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.
11. Servisní společnost odpady Olomouckého kraje, a. s. – valná hromada, změna stanov
Zastupitelstvo města Konice
1. Deleguje podle § 84 odst. 2 písm. f) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) Ing. Michala Obrusníka, jako zástupce města na valné
hromady akciové společnosti Servisní společnost
odpady Olomouckého kraje, a. s.
2. Deleguje podle § 84 odst. 2 písm. f) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) Bc. Jaroslava Procházku, jako náhradníka zástupce města na valné hromady akciové společnosti Servisní společnost odpady Olomouckého kraje, a. s.
3. Schvaluje podle § 84 odst. 2 písm. e) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) návrh
změny stanov akciové společnosti Servisní společnost odpady Olomouckého kraje, a. s.
12. Zpráva kontrolního výboru ze dne 26. 6.
2020
Zastupitelstvo města Konice bere na vědomí
Zprávu kontrolního výboru Zastupitelstva města Konice z kontroly plnění usnesení Rady města
Konice ze dne 26. 6. 2020.
13. Zrušení jednotky SDH Konice – Runářov
Zastupitelstvo města Konice
1. Schvaluje návrh „Zápis ze schůze SDH Konice
– Runářov ze dne 20. 6. 2020“ na ukončení činnosti jednotky SDH Konice – Runářov k 7. 9. 2020.
Úkoly jednotky dobrovolných hasičů města na
k. ú. Runářov bude plnit JSDH Konice.
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2. Schvaluje provedení mimořádné inventury majetku jednotky SDH Konice – Runářov a jmenuje
inventarizační komisi ve složení Ing. Dušan Mrkva – předseda, Bc. Martin Ženožička – člen, Václav Koleňák – člen, Vladimír Přikryl – člen. Zároveň ukládá starostovi SDH Runářov připravit potřebné doklady pro přepis vozidla.
3. Bere na vědomí, že Sdružení dobrovolných hasičů Runářov projevilo zájem o vozidlo Praga V3S
a další majetek, který bude po dohodě se Sdružením dobrovolných hasičů Konice možno ve
sdružení ponechat.
4. Schvaluje převod využitelného majetku na
Sdružení dobrovolných hasičů Runářov – dle
předložené darovací smlouvy a přílohy k této
smlouvě.
14. Návrh na schválení Smlouvy o partnerství a spolupráci v rámci přípravy a realizace
projektu „Cyklistické komunikace Romže“
Zastupitelstvo města Konice:
1. Schvaluje Smlouvu o partnerství a spolupráci
v rámci přípravy a realizace projektu „Cyklistické
komunikace Romže“ uzavřenou s obcemi Stražisko, Přemyslovice, Ptení, Zdětín, Hluchov, Bílovice-Lutotín, městem Kostelec a statutárním městem Prostějov, Mikroregionem Konicko, Mikroregionem Kostelecko a soukromými subjekty Bělecký mlýn, s. r. o., Javořice, a. s. a Agropodnik les
Přemyslovice, a. s.
2. Právník města zajistí uzavření smlouvy dle
výše uvedeného bodu usnesení.
15. Revitalizace Masarykova náměstí – studie
Zastupitelstvo města Konice:
1. Schvaluje investiční akci Revitalizace Masarykova náměstí.
2. Schvaluje koncepční studii rekonstrukce Masarykova náměstí v Konici zpracovanou Ing. arch. Cojocaru.
3. Schvaluje darovací smlouvu mezi Ing. arch. Cojocaru a městem Konice.
4. Ukládá věcně příslušnému odboru zajistit uzavření smlouvy v souladu s výše uvedenými body.
16. Technická infrastrukra pro výstavbu RD
a) Technický dozor
Zastupitelstvo města Konice:
1. Schvaluje příkazní smlouvu na zajištění technického dozoru na akci „Technická infrastrukra
pro výstavbu“.
2. Ukládá věcně příslušnému odboru zajistit uzavření smlouvy v souladu s výše uvedenými body.
b) Výběr dodavatele zakázky „Technická infrastruktura pro výstavbu RD Konice“ a uzavření Smlouvy o dílo
Zastupitelstvo města Konice:
1. Schvaluje uzavření Smlouvy o dílo mezi městem Konice a EUROVIA CS, a. s.
2. Ukládá věcně příslušnému odboru zajistit uzavření smlouvy v souladu s výše uvedenými body.
17. Návrh na změnu č. 2 územního plánu Konice
Zastupitelstvo města Konice:
1. Rozhodlo o pořízení změny č. 2 územního plánu Konice zkráceným postupem a o jejím obsahu.
2. Rozhodlo o zpracovateli změny č. 2 územního
plánu Konice, kterým bude Ing. arch. Vojtěch
Mencl.
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3. Určuje starostu města Ing. Michala Obrusníka
pro spolupráci s pořizovatelem při pořizování
změny č. 2 územního plánu Konice – Městským
úřadem Konice, odborem výstavby.
18. Revitalizace Masarykova náměstí – projektová dokumentace
Zastupitelstvo města Konice:
1. Schvaluje zhotovitele projektové dokumentace
pro společné územní a stavební řízení Ing. Zdeňka Vitáska.
2. Ukládá věcně příslušnému odboru zajistit vyhotovení objednávky projektové dokumentace
v souladu s výše uvedenými body.

Rada města Konice
14. září 2020
Usnesení č. 36/2020
Rada města Konice dne 14. 9. 2020:
1. Schvaluje změnu odpisového plánu města Konice pro rok 2020, a to doplnění výjimek doby
používání u speciálního požárního automobil
CAS 24 IVECO a montážní plošiny MP 16. Dále
změnu odpisového plánu z důvodu vyřazení majetku dle přílohy.
2. a) Doporučuje ke schválení ZMK Střednědobý
výhled rozpočtu města Konice na období 2022
až 2025 dle předloženého návrhu.
b) Ukládá odboru finančnímu zveřejnit návrh na
úřední desce.
3. Doporučuje ZMK schválit navýšení příspěvku
na provoz Technickým službám Konice, příspěvkové organizaci, o 1 700 000 Kč.
4. Schvaluje rozpočtové opatření č. 44/2020, které bude v souladu s § 16 odst. 5 zákona č. 250/
2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů zveřejněno na úřední desce.
5. Schvaluje rozpočtové opatření č. 45/2020, které bude v souladu s § 16 odst. 5 zákona č. 250/
2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů zveřejněno na úřední desce.
6. Schvaluje úpravu rozpočtu pro rok 2020 Mateřské školy Konice, příspěvkové organizace, dle
předložené žádosti.
7. Doporučuje ZMK neschválit nákup pozemku
p. č. 101 v k. ú. Konice včetně budovy č. p. 4 za cenu 6,5 mil. Kč + příslušná sazba DPH.
8. a) Vyhlašuje záměr vypůjčit část pozemku
p. č. 468/1 v k. ú. Konice.
b) Ukládá MPO zpracovat záměr v souladu s výše uvedeným usnesením.
9. Schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí užívacích práv ke službě ASPI se společností Wolters Kluwer ČR, a. s., IČ: 63077639, dle přílohy.
10. a) Vyhlašuje záměr vypůjčit část pozemku
p. č. 4956 v k. ú. Konice.
b) Ukládá majetkoprávnímu odboru zpracovat
záměr v souladu s výše uvedeným usnesením.
11. Schvaluje rozpočtové opatření č. 46/2020,
které bude v souladu s § 16 odst. 5 zákona č. 250/
2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů zveřejněno na úřední desce.
12. a) Bere na vědomí, že na záměr prodat pozemky p. č. 119 vč. budovy č. p. 161, p. č. 121 vč.
stavby pro výrobu a skladování (mimo staveb
ve vlastnictví Státního pozemkového úřadu),
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p. č. 122, p. č. 120, p. č. 123, p. č. 124 a příslušenství těchto pozemků a budov v k. ú. Konice se přihlásila společnost OLDGEAR, s. r. o. s nabídkou
kupní ceny ve výši 11 800 000 Kč.
b) Ukládá majetkoprávnímu odboru zpracovat
materiál do zastupitelstva města v souladu s výše uvedeným bodem usnesení.
13. a) Bere na vědomí zprávy o výsledcích následných veřejnosprávních kontrol za 2. pololetí
roku 2019 a průběžných veřejnosprávních kontrol za 1. pololetí 2020 u příspěvkových organizací zřízených městem.
b) Ukládá ředitelce Mateřské školy Konice provést nápravná opatření do příští veřejnoprávní
kontroly.
14. Schvaluje změnu volebního řádu školské rady tak, že článek II. odstavec d) zní – Členy školské rady volí oprávněné osoby aklamací nebo tajným hlasováním. Ke zvolení kandidátů je nutné,
aby kandidát získal nadpoloviční většinu hlasů
oprávněných osob zúčastněných ve volbách.
15. Doporučuje ZMK schválit darovací smlouvu
s Hasičským záchranným sborem Olomouckého kraje na poskytnutí finančního daru ve výši
75 000 Kč.
16. Doporučuje ZMK schválit „Dohodu o narovnání vztahu“ mezi městem Konice a firmou WELLCO Brno, s. r. o., IČ: 25327009.
17. Rada města Konice v souladu s § 102 odst. 3
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) navrhuje Ing. Michala Obrusníka na jmenování zástupce města Konice do Řídícího výboru
ITI Olomoucké aglomerace.
18. Schvaluje nákup potravin na akci: „Ukliďme
svět, ukliďme Česko“ v hodnotě 6 000 Kč.
Ing. Michal Obrusník, Bc. Jaroslav Procházka

ani další měsíce, kdy máme připraveny projektové dny v Pevnosti poznání v Olomouci, v mateřské škole se připravuje „Polytechnická výchova
a kouzelné malování“, „Jablíčkový den“ ve spolupráci s Regionem Haná, „Pohádky z lesa“ a další.
Věříme, že se nám letos podaří zrealizovat všechny naplánované aktivity, a že ve zdraví zvládneme celý školní rok.
Hana Továrková, ředitelka školy
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Od 14. do 18. 9. 2020 se zúčastnili dva členové
naší výjezdové jednotky pětidenního školení velitelů družstva v Jánských Koupelích, ve školícím
zařízení pro jednotky sborů dobrovolných hasičů.
Tohoto kurzu se zúčastnil Jaroslav Šmída a Daniel Haselman. V září tohoto roku získali dva členové JSDH Konice řidičské oprávnění skupiny C,
pro řízení naší techniky. V říjnu se zároveň zúčastní kurzu určené pro strojníky, tím posílí řady řidičů-strojníků v naší jednotce.
Řidičské oprávnění získali díky městu Konice
a z dotačního titulu na zajištění akceschopnosti
jednotky od Olomouckého kraje. Řidičské oprávnění získali Jaroslav Šmída a Tomáš Pajchl. Děkujeme!
Jaroslav Šmída, SDH Konice

Turistický pochod
Za vílou Pilavkou
Komunitní centrum
Rozloučení s prázdninami
v komunitním centru
I přes počáteční nepřízeň počasí na rozloučení
s prázdninami dorazilo více jak sto dětí, které si
přišly užít poslední prázdninovou sobotu do komunitního centra. Program byl velmi pestrý. Děti
i dospělí si mohli vyzkoušet práci s hlínou pod
dohledem výtvarníka pana Vacovského. Děti si
vyzkoušely svoji fyzickou zdatnost s cvičitelkou
Adélou Čeřovskou, ty mladší se vyřádily na skákacím hradu. Za splnění série soutěžních úkolů
dostaly děti hodnotné balíčky. V rámci doprovodného programu si účastníci akce mohli vyzkoušet hlavolamové výzvy, shlédnout pohádku, nechat si namalovat obrázek na obličej. V závěru
dne čekala na děti pěna a tombola plná krásných
hraček pro kluky i holky.
Děkujeme všem, kdo se zapojili do organizace
a realizace akce. Poděkování patří všem štědrým
sponzorům a dále Sboru dobrovolných hasičů
Konice.

Rok utekl jako voda a náš klub opět připravil pro
zájemce a turisty již 8. ročník pochodu k prameni Pilavky. Počasíčko ideální pro turistiku se
odrazilo i na slušné účasti. Do cíle dorazilo celkem 113 turistů z Konice i vzdálených míst. Většina přišla za vílou pěšky, někteří přijeli na kole.
Velice nás potěšila návštěvnost hlavně dětí, kterých do cíle dorazilo 21. Všichni v cíli obdrželi
diplom, medaili, malé občerstvení a dárek na památku našeho letošního pochodu.
Za podporu naší akce děkujeme manželům Stanislavu a Haně Dostálovým a Městu Konice. Velký dík patří hlavně všem příznivcům, kteří se naší akce účastnili.
Za KČT Konice Eva Antlová

SDH Konice
MŠ Konice
Zahájení školního roku
v Mateřské škole Konice
Prázdniny jsou za námi a děti v mateřské škole
čeká spousta dnů plných her, dobrodružství, projektových dnů a výletů. Do školičky dochází 90
dětí, které měly možnost si již v září zaskotačit se
„Zábavnou školkou Pavla Nováka“. Hodina plná
tance, her a soutěží vykouzlila dětem úsměv na
tváři a také si odnesly na památku drobné dárečky.
V tomto školním roce nastoupilo do MŠ 27 nových dětí. Přesto, že adaptace probíhá za přísnějších hygienických podmínek, děti zvládají odloučení od rodičů velmi statečně.
Ještě v září čeká předškoláky projektový den
v prostějovské hvězdárně a všechny děti návštěva statku Doubravský Dvůr. Nebudeme se nudit

Dne 20. 8. 2020 jsme dostali bezplatným převodem od Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje hydraulické vyprošťovací zařízení LUKAS určené k vyproštění osob z havarovaných vozidel a jiných situací. Dále střihač pedálu a další
pomůcky k zařízení. Moc děkujeme!

.

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

Dárečky pro prvňáčky
Začátek školního roku je pro všechny děti a rodiny významným dnem. Pro děti, které vstupují
prvně do základní školy, je to den výjimečný. Aby
tento den získal punc slavnosti, pořádají základní školy v regionu různé akce, při kterých děti vítají do řad školáků.
I Region HANÁ, z. s., se podílel na tom, aby se tento den vydařil. V rámci projektů Venkovské škoVIDEO–na
FBIIMěKS
ly Regionu HANÁ společně
MAP
a Společně
pro rozvoj školství – MAP II ORP Prostějov byly
pořízeny pro každého nastávajícího prvňáčka
pěkné dárky jako upomínku na první den ve škole, např. batůžek a reflexní prvek. Následně byly
tyto dárky členy realizačního týmu předány všem
základním školám v regionu.
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Z konického fotbalu

Nezbývá nám, než všem prvňáčkům i rodičům
popřát úspěšný start v první třídě. Ať děti škola
baví a jsou v ní spokojené. Pedagogům přejeme
co nejvíce zvídavých žáčků a všem ostatním, ať
je tento školní rok co nejméně poznamenán opatřeními spojenými s šířením koronaviru.

Městská knihovna
Konice
Na novou „knižní sezónu“ jsme pro vás nachystali
spoustu nových knih. Oblíbený detektivní žánr
doplňuje novinka současné královny českých detektivek Michaely Klevisové Drak spí. Další oblíbená česká autorka Alena Jakoubková zasadila
svůj nový román také do prostředí zločinu. Zmizení perníkové princezny nás zavede na malé
město s detektivní kanceláří. Skryté okno a Zabij mě znovu jsou názvy thrillerů Rachel Abottové, která původem Angličanka, se přestěhovala
do Itálie a poté na jeden z Normanských ostrovů,
kde píše romány, které se staly úspěšnými světovými bestsellery.
Tři generace žen, jeden příběh o horlivém pátrání po tajemstvích minulých let rozepsala do svého románu Žena, kterou jsem byla Jojo Moyesová, oblíbená autorka série Než jsem tě poznala.
Radka Třeštíková ve své nové knize nechává svou
hrdinku sbalit do tašky všechna svoje trápení,
zmatky a křivdy, ta se vydává na vlastní cestu životem v knize Foukneš do pěny. Podobný recept na šťastný život dává Lucie Šilhová v novém
příběhu Svedu to na tebe.
Zpovědi trosky po čtyřicítce Alexandry Potterové doplňuje téma pro ženy, kterým někdy dělalo starosti, že se jejich život nevyvíjí podle plánu.
Máme i spoustu nových knížek pro děti, kde jsou
hlavně zastoupené jejich oblíbené fantasy, komiksy a pohádkové příběhy.
Přivezli jsme pro vás nový výpůjční fond z prostějovské knihovny, kde je v nabídce hodně nových
detektivních románů, příběhů pro ženy a historického čtení.
Říká se, že knihovna je „třetí místo“. Do rodiny
se narodíte, do školy a práce chodit musíte, ale
knihovnu, jako třetí místo, si volíte pro radost.
Ať vám všechny nové knihy přinesou radost, zábavu a poučení.
Vlasta Snášelová

Fotbalový soutěžní ročník 2020/2021 je již v plném proudu. Nejvíce utkání, tedy šest, k datu uzávěrky Zpravodaje odehráli muži, žáci odehráli
čtyři utkání a dorostenci mají na svém kontě tři
odehrané mistrovské zápasy.
Zatím nejlépe se daří mužstvu mužů. Ze šesti
odehraných zápasů ztratili pouze 2 body, a to
domácí prohrou na pokutové kopy s TJ Maletín.
V ostatních zápasech si se svými soupeři vždy
poradili a zvítězili tak postupně nad FK Hlubočky 5:1, nad Sokolem Troubelice 7:1. V Bělkovicích-Lašťanech zvítězili 2:0 a 2:0 porazili i na
domácím hřišti SK Chválkovice. V zatím posledním zápase si odvezli tři body z Lesnice, kde
zvítězili 4:0. V průběžné tabulce 1. A třídy skupiny A jim patří druhé místo za zatím suverénním 1. FC Olešnice. V dalším kole hostí na domácím hřišti tým SK Paseka a pak následuje utkání
v Bohdíkově. V neděli 4. října hostí na domácím hřišti Sokol Chomoutov a 11. října SK Haňovice. V sobotu 17. října zajíždí muži do Náměště na Hané a poté následuje domácí utkání
v neděli 25. října s 1. FC Olešnice. Podzimní
část zakončí naši hráči dvěma „venkovními“ zápasy, a to v sobotu 31. října v České Vsi a v sobotu 7. listopadu v Hlubočkách.
Nepříliš úspěšní byli zatím ve svých střetnutích
dorostenci. Ze tří odehraných zápasů získali jeden bod za prohru na pokutové kopy na domácím hřišti s FK Nové Sady. Ve zbylých dvou nebodovali, když prohráli s FK Kozlovice doma 0:4
a v Zábřehu pak 1:3. Po třech kolech figurují tak
na 12. místě průběžné tabulky krajského přeboru. Svou bilanci si mohou vylepšit v dalších
utkáních, a to v Jeseníku, v Čechovicích, v Bohuňovicích a doma se Slovanem Černovír. Do
konce podzimní části soutěže sehrají v říjnu resp.
listopadu utkání v sobotu 3. října v Bohuňovicích, ve středu 7. října doma s Mohelnicí, v sobotu 10. října zajíždí do Chomoutova. V neděli
18. října hostí na svém hřišti FK Šternberk a pak
následují dva zápasy na hřištích soupeřů, a to
v sobotu 24. října v Želatovicích a ve středu
28. října v Dubu. Posledním utkáním podzimu
je domácí utkání v neděli 1. listopadu s SK Slavonín.
Střídavě úspěšná byla mužstva žáků. Starším se
podařilo zvítězit v Nezamyslicích 7:0 a doma porazit FK Nové Sady 4:2. Bez bodu naopak odešli
z utkání na domácím hřišti s FK Kozlovice, když
prohráli 0:1 a prohráli také v Olšanech tentokrát v poměru 0:3. Po čtyřech odehraných zápasech jim tak patří v průběžné tabulce krajského přeboru 6. místo. Mladší žáci získali zatímně 3 body, a to za vítězství 9:3 v Nezamyslicích.
Ve třech zbývajících zápasech svým soupeřům
podlehli, a to 0:1 doma Kozlovicím a 0:7 Novým Sadům a podlehli v Olšanech 2:8. Se ziskem 3 bodů figurují mladší žáci na 10. místě
tabulky. O zisk dalších bodů a zlepšení svého postavení v tabulce budou mužstva žáků usilovat
v domácích utkáních s FC Želatovice a Slovanem Černovír a v zápasech na hřištích SK Slavonín a FK Jeseník. V podzimní části pak žá-
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kům zbývá ještě sehrát na domácí půdě tři zápasy, a to v neděli 4. října s Čechovicemi, v sobotu
17. října s Dubem a v sobotu 31. října se Zábřehem. Z venkovních zápasů jim zbývá sehrát
utkání v neděli 11. října v Mohelnici a v neděli
25. října ve Šternberku.
Jak vidíte, hrají naše mužstva, zatím s výjimkou
mužů, se střídavými úspěchy, a tak se jim docela
jistě bude hodit větší divácká podpora – ať již na
domácích zápasech, tak i v zápasech na hřištích
soupeřů, kde je v některých případech zajišťována autobusová doprava. Přesné informace naleznete na našich webových stránkách www.fotbalkonice.cz nebo www.sokol-konice.cz a také ve vývěsních skříňkách (fotbalový areál, autobusové
nádraží), kde jsou pravidelně 1× týdně upřesňovány potřebné informace. Přijďte tedy v co možná
nejhojnějším počtu povzbudit naše hráče v boji
o mistrovské body.
Na vaši návštěvu se těší především všichni hráči
a také všichni funkcionáři včetně Pavla Klíče,
autora tohoto příspěvku.

Tip na vycházku do okolí
V polovině prázdnin nedělní výšlap našich turistů začal v obci Ludéřov.
Ludéřovskou sýpku, bývalou barokní tvrz ze
14. století, místní nadšenci ze sdružení „U nás“
přebudovali, a v současné době slouží jako muzeum starých řemesel. Jsou tu vystaveny starodávné předměty, které ukazují, jak se žilo u nás
na venkově. Část sbírky je zaměřena i na historii
obce, se kterou nás paní průvodkyně s velkým
nadšením seznámila.
V okolí se nachází i keltská svatyně a památník
Svatopluka Čecha. Vřele doporučuji návštěvu
obce, jistě se vám tam bude líbit.
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Sobota 3. 10. 2020 – Sraz na kruháči ve 13.00 hodin. Po ČZ se vydáme k Sládkové skále, zastavíme se u pramene Romže. Pokračujeme dále do
Dzbele a po silnici do Konice. 10 km.
Neděle 11. 10. 2020 – Městečko Trnávka, Mezihoří – Vlakem v 10.47 hodin do Chornice, odtud po MZ do Bezděčí a dále po ŽZ přes Mezihoří
na Cimburk a do Městečka Trnávky k vlaku. Odjezd v 15.28 hodin. 10 km.
Neděle 18. 10. 2020 – Runářov – Čunín – kolem studánek. Sraz na kruháči ve 13.00 hodin.
Statkovou cestou do Runářova, kousek po silnici
ke Lhotě a odtud k sedmi chatám. Sejdeme do
Čunína a dále do Konice. 10 km.
Neděle 25. 10. 2020 – Stínava. Vlakem v 12.39
hodin do Ptení, ZZ na Pohodlí a do Stínavy. Dále
po silnici přes Holubice do Ptení a Ptenský Dvorek k vlaku. Odjezd v 17.31 hodin. 15 km.
Sobota 31. 10. 2020 – Stříbrnými Jeseníky. Pochod KČT odbor Dobrý hospodář. Odjezd z Konice vlakem v 6.41 hodin do Olomouce. Dle rozpisu 15 – 20 km.
Neděle 1. 11. 2020 – Památka zesnulých. Sejdeme se v 16.00 hodin na náměstí a zajdeme
uctít památku svých zesnulých kamarádů.
Zdrávi došli!

Komunitní centrum
říjen 2020
Pondělí 5. 10. v 16.00 hodin

Deskové hry s Martinem Králem
Úterý 6. 10. v 17.00 hodin

Jak posílit svoji odolnost vůči infekcím?
(přednáška doc. RNDr. Jiřího Šimka, CSc.,
MYVET R&D, s. r. o., Konice)
Pátek 16. 10. od 17.00 hodin

Sousedský večer s hudebním doprovodem
trampa Rudolfa Mauglího Malíře

PROGRAM
říjen 2020

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

Pondělí (8 – 12 hodin)
Volná herna

VÝSTAVY

Pondělí (dle domluvy)
Cesta ke zdravé rodině – přímá pomoc
rodinám – 739 246 008
Úterý (dle domluvy)
Konzultační a informační středisko
v Srdíčku – základní individuální poradenství
a zprostředkování poradenství v oblasti
prorodinných služeb – 739 246 008
Středa, Pátek (8 – 12 hodin)
Klub pro rodiče a děti – 739 246 019
2. 10. – Do lesa na houby
7. a 9. 10. – Bramborový den
14. a 16. 10. – O veliké řepě
21. a 23. 10. – Barevné stromy
30. 10. – ZAVŘENO

Pondělí a středa – možnost pro cvičení,
relaxační techniky (hledáme zájemce
o vedení cvičebních skupin)
Úterý a čtvrtek odpoledne – stolní fotbal,
ping-pong, deskové hry, tvořivé dílny
Šachový kroužek – po domluvě s p. Kučerou
z šachového oddílu (tel.: 605 005 110)
Podrobnosti k programu najdete na plakátech,
facebooku a webových stránkách města.

Galerie zámku Konice
2. – 30. října 2020
Po – Pá: 9 – 16 hodin, Ne: 14 – 16 hodin

MOMENTY Z ŘÍŠE ZVÍŘAT
Výstava fotografií Ondřeje Nágla
Vernisáž 2. 10. 2020 v 17.00 hodin

KONCERTY
Koncertní sál zámku
Středa 14. října v 19.00 hodin
33. koncertní sezóna

KLARINETOVÝ RECITÁL
ADAMA MALÍKA
viz plakát na str. 1

AKCE

Středa (14 – 17 hodin)
Mezigenerační setkávání v Srdíčku
739 246 019

Masarykovo nám. Konice
Úterý 27. října v 18.00 hodin

Třetí čtvrtek v měsíci (9 – 11 hodin)
Setkání věřících maminek
Blanka Hájková – 733 754 143

Lampiónový průvod městem s programem
pro děti v zámeckém parku

MIMOŘÁDNÉ AKCE – ŘÍJEN 2020

DEN VZNIKU SAMOSTATNÉ ČSR

14. 10. (16.00 hodin) Prevence respiračních
onemocnění a posílení imunity
Lektorka Ing. Dagmar Lužná,
poradce pro výživu a zdravý životní styl,
autorka řady knih o makrobiotice
27. 10. (18.00 hodin) Uspávání broučků
s lampionovou procházkou

USPÁVÁNÍ BROUČKŮ
Středa 28. října v 14.00 hodin
Společné setkání občanů, položení věnce
a vztyčení vlajky u mohyly na Březském vrchu

KNIHOVNY
Konice – půjčovní doba
Po, St, Pá: 9.00 – 11.00 a 11.30 – 16.00 hodin
tel.: 582 396 487

www.konicka.knihovna.cz

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

Středa 21. 10. v 16.00 hodin

Pravidelné aktivity

ŘÍJEN 2020

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

Klamavý mozek aneb jak nás tahá
za nos a mění naše rozhodnutí
(trénování paměti s M. Králem)

KULTURNÍ
PŘEHLED

Aktivity projektu „Rodina od A až do Z“
jsou podpořeny z dotačního programu
Rodina a ochrana práv a dětí MPSV z dotačního
titulu OL Kraje Podpora prorodinných aktivit
a z dotace Města Konice
INZERCE

S přítelem sháním
ke koupi chatu, chalupu.
Nejlépe blízko lesa.
Tel. i SMS: 605 913 562
KOUPÍM RODINNÝ DŮM
s velkou zahradou.
S postupnou
rekonstrukcí počítáme.
Tel.: 732 741 922

TIC KONICE / ZÁMEK
Turistické informační centrum
Otevírací doba
Po – Pá: 9.00 – 12.30, 13.00 – 16.00 hodin
Víkendové prohlídky zámku na objednání
Informace: 582 334 987, 739 333 721
icko.konice@seznam.cz
PODROBNÉ INFORMACE K PROHLÍDCE
ZÁMKU A EXPOZIC MUZEA ŘEMESEL
NAJDETE NA ODKAZU: www.mekskonice.cz
INZERCE

!!TVRDÉ DŘEVO!!
Prodám palivové dřevo štípané
měkké / tvrdé rovnané 50 cm / 100 cm,
sypané 25 – 50 cm,
smrkovou kulatinu 2 m.

Hájenka Šebetov
tel.: 606 893 919
e-mail: zouharhonza@email.cz

Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

Město Konice

FOTOSTŘÍPKY
z 12. ročníku festivalu

DIVADLA NA ZÁMKU
více na: https://mekskonice.rajce.idnes.cz

Kontakt:

Mgr. Jitka Klemsová, DiS., tel.: 702 269 964, e-mail: jitka.klemsova@konice.cz
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