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

Změny v Charitě Konice
Rádi bychom vás informovali o změnách v Charitě Konice. Jedná se o změnu ředitele – statutárního zástupce,
kterým je od 1. května 2021 paní Naděžda Páleníková, DiS., email: nadezda.palenikova@konice.charita.cz,
tel.: 739 524 364.
Vzhledem k této reorganizaci došlo i ke změnám vedoucích Pečovatelské a Odlehčovací služby. Vedoucí Pečovatelské služby Charity Konice se stala paní Bc. Iva Vrbová, email: iva.vrbova@konice.charita.cz,
tel.: 731 640 799. Vedoucí Odlehčovací služby Charity Konice se stala paní Eva Páleníková, email: eva.palenikova@konice.charita.cz, tel.: 731 433 539. Dispečink těchto dvou služeb je od roku 2020 na Karafiátově
ulici č. 12 v Konici. Zde můžete dostat veškeré informace k Pečovatelské a Odlehčovací službě. Tyto sociální služby jsou poskytovány převážně terénní formou, to znamená přímo v domácnosti u klientů a jsou jim poskytovány
úkony, které napomáhají se sebeobsluhou, hygienickou péčí apod. (viz níže). Obě tyto služby jsou na základě vyhlášky 505/2006 Sb. zpoplatněny, což znamená, že klient musí platit za poskytnuté služby. Odlehčovací služba je
za úhradu 130 Kč/ hodina, Pečovatelská služba je poskytována za úhradu 120 Kč/ hodina, dovoz a donáška oběda
je za 25 Kč, praní a žehlení prádla je za 40 Kč / kg (osobní prádlo) či 50 Kč / kg (ložní prádlo). Mezi další provozované služby Charity Konice patří: Domácí zdravotní a hospicová péče, tel.: 723 244 791, jana.stugelova@konice.charita.cz, Dům pokojného stáří Bohuslavice, tel.: 582 383 505,
dps.bohuslavice@konice.chav sobotu 26. června 2021
rita.cz, Mateřské centrum Srdíč44. ročník turistického pochodu KONICKÉ ŠTRAPÁCE
23. ročník cykloturistické jízdy NA KOLE OKOLO KONICE
ko, tel.: 739 246 008, charita.srdicPROPOZICE na
ko@centrum.cz.
www.stdostal.unas.cz
Pokud potřebujete řešit nějakou
nebo vytiskneme
nepříznivou sociální situaci s pév Turistickém
čí
o svého blízkého, neváhejte nás
informačním centru
kontaktovat. Jsme tu od toho, abyKonice
chom vám pomohli řešit tuto situaci a byli vám nápomocni.
Jsme tu pro vás.
Naděžda Páleníková, DiS.
ředitelka – statutární zástupce
Charity Konice

Nová ředitelka Charity Konice
Naděžda Páleníková, DiS.

Odbor klubu českých turistů TJ Spartak Přerov
s podporou projektu České unie sportu Sportuj s námi,
ve spolupráci s turisty z Konice, městem Konice,
pivovarem Litovel, pivovarem Zubr Přerov
a pod záštitou starosty města Konice pořádá

Akce Konické štrapáce je zařazena do seriálu IVV v ČR a Dvoustovka

Děti se vrálily do MŠ ...str. 6

Zemědělství v Konici III. díl ...str. 6

jubilejní

MERKUR
Gabriela V. G.
DRAGON
ZÁMECKÝ PARK
OPEN: 16.00 hod. – START: 17.00 hod.

PŘEDPRODEJ: Informační centrum KONICE, Kostelní 46 nebo on-line na www.ticketstream.cz

25.

ročník

KONICE 2021
Konice – zámecký park 5. července 2021
Zahájení ve 13.00 hodin

HOLÓBKOVA MOZEKA (ZUŠ Konice)
VYSOČINKA (z Humpolce)
MORAVANKA JANA SLABÁKA
Moderují Ivana Slabáková a Jiří Holub
Akce s účastí rodiny skladatele Antonína Žváčka, rodáka z Haček na Konicku
Při zakoupení 2 vstupenek – dárek (v hodnotě 200 Kč)
Předprodej – dospělý 100 Kč (Do 1. 7. 2021 v TIC Konice, Kostelní 46, tel.: 582 334 987)
Cena na místě – dospělý 120 Kč, dítě do 15 let vstup zdarma
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Zveřejněné zápisy ze všech zasedání jsou ve
zkrácené verzi. Podrobnosti a přesné nasměrování rozpočtových opatření najdete na internetové adrese: www.konice.cz – TITULNÍ STRÁNKA – Nové dokumenty. (Starší zápisy najdete
v záložce: ÚŘAD A SAMOSPRÁVA – Úřední deska
– Rozpočet, závěrečný účet – Rozpočtová opatření).

Zastupitelstvo města Konice
26. dubna 2021
Zápis č. 18/2021
z 18. veřejného zasedání Zastupitelstva města Konice konaného dne 26. dubna 2021 v komunitním centru v Konici.
Přítomni: Bc. Jaroslav Procházka, Ing. Arnold
Rozehnal, Ing. Michal Obrusník, Pavel Šín, František Novák, Jakub Vlček, Mgr. Antonín Vymětal,
Tomáš Vrba, Mgr. Petr Vařeka, Ing. Petr Ullman,
Vlastimil Šmída, Mgr. Ludmila Kopečná Nedomanská
Omluveni: Ing. Leo Doseděl, Antonín Vymětal,
Pavel Studený
Tajemník: Ing. Bc. Dušan Opletal
Program:
1. Zahájení.
2. Kontrola usnesení ZM a RM za období od 8. 2.
2021 do 26. 4. 2021.
3. Majetkové záležitosti.
4. Rozpočtové opatření.
5. Poskytnutí dotací OPŽP – kontejnery, štěpkovač.
6. Plán rozvoje Konice 2021–2031.
7. Připomínky, dotazy a podněty členů ZMK dalších osob.
8. Usnesení a závěr.
Usnesení 18/2021
Zastupitelstvo města Konice dne 26. 4. 2021:
1. Zahájení ZMK, schválení programu.
Zastupitelstvo města Konice schvaluje: program
zasedání zastupitelstva.
2. Kontrola usnesení ZM a RM za období od
8. 2. 2021 do 26. 4. 2021.
Zastupitelstvo města Konice schvaluje kontrolu
usnesení ZM a RM za období od 8. 2. 2021 do
26. 4. 2021.
3. Majetkové záležitosti:
a) Prodej pozemku p. č. 4793/1 v k. ú. Konice
pro výstavbu RD – Doffkovi
Zastupitelstvo města Konice:
1. Schvaluje manželům Doffkovým prodej pozemku p. č. 4793/1 v k. ú. Konice za 1 210 Kč/m2
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vč. DPH s tím, že prodávající hradí náklady vzniklé s přípravou a sepisem kupních smluv, další
možné náklady a správní poplatek katastrálnímu úřadu hradí kupující.
2. Ukládá MPO zajistit uzavření smlouvy v souladu s výše uvedeným bodem usnesení.
3. Pověřuje starostu města Konice k podpisu kupní smlouvy.
b) Prodej pozemku p. č. 4787/18 v k. ú. Konice pro výstavbu RD – Kocourkovi
Zastupitelstvo města Konice:
1. Schvaluje manželům Kocourkovým prodej pozemku p. č. 4787/18 v k. ú. Konice za 1 210 Kč/m2
vč. DPH s tím, že prodávající hradí náklady vzniklé s přípravou a sepisem kupních smluv, další
možné náklady a správní poplatek katastrálnímu úřadu hradí kupující.
2. Ukládá MPO zajistit uzavření smlouvy v souladu s výše uvedeným bodem usnesení.
3. Pověřuje starostu města Konice k podpisu kupní smlouvy.
c) Prodej pozemku p. č. 4787/19 v k. ú. Konice pro výstavbu RD – Grulichovi
Zastupitelstvo města Konice:
1. Schvaluje manželům Grulichovým prodej po2
zemku p. č. 4787/19 v k. ú. Konice za 1 210 Kč/m
vč. DPH s tím, že prodávající hradí náklady vzniklé s přípravou a sepisem kupních smluv, další
možné náklady a správní poplatek katastrálnímu úřadu hradí kupující.
2. Ukládá MPO zajistit uzavření smlouvy v souladu s výše uvedeným bodem usnesení.
3. Pověřuje starostu města Konice k podpisu kupní smlouvy.
d) Prodej pozemku p. č. 4787/21 v k. ú. Konice pro výstavbu RD – Felkl, Navrátilová
Zastupitelstvo města Konice:
1. Schvaluje panu Dušanu Felklovi a paní Kateřině Navrátilové prodej pozemku p. č. 4787/21
v k. ú. Konice za 1 210 Kč/m2 vč. DPH s tím, že
prodávající hradí náklady vzniklé s přípravou
a sepsáním kupních smluv, další možné náklady
a správní poplatek katastrálnímu úřadu hradí
kupující.
2. Ukládá MPO zajistit uzavření smlouvy v souladu s výše uvedeným bodem usnesení.
3. Pověřuje starostu města Konice k podpisu kupní smlouvy.
e) Prodej pozemku p. č. 4787/20 v k. ú. Konice pro výstavbu RD – Beníčkovi
Zastupitelstvo města Konice:
1. Schvaluje manželům Beníčkovým prodej po2
zemku p. č. 4787/20 v k. ú. Konice za 1 210 Kč/m
vč. DPH s tím, že prodávající hradí náklady vzniklé s přípravou a sepsáním kupních smluv, další
možné náklady a správní poplatek katastrálnímu úřadu hradí kupující.
2. Ukládá MPO zpracovat materiál na jednání Zastupitelstva města Konice v souladu s výše uvedeným bodem usnesení.
f) Výkup pozemků pro infrastrukturu města
Zastupitelstvo města Konice:
1. Schvaluje nákup pozemků pro infrastrukturu
města týkající se pozemků p. č. 5870/5, 5878 jehož součástí je stavba č. p. 730 a 5880, jehož součástí je stavba č. p. 408 od manželů JŽ a VŽ s tím,
že město Konice hradí všechny náklady spojené
s převodem nemovitostí.
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2. Ukládá MPO zajistit uzavření smlouvy v souladu s výše uvedeným bodem usnesení.
4. Rozpočtové opatření č. 9/2021
Zastupitelstvo města Konice schvaluje rozpočtové opatření č. 9/2021, které bude v souladu
s § 16 odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zveřejněno na úřední desce.
5. Poskytnutí dotací OPŽP – Kontejnery, štěpkovač
Zastupitelstvo města Konice:
a) Schvaluje přijetí dotace na akci „Rozšíření systému separace odpadů – město Konice“ v rámci
Operačního programu životní prostředí, registrační číslo CZ.05.3.29/0.0/0.0/19_126/0011996.
b) Schvaluje přijetí dotace na akci „Pořízení kompostérů – město Konice“ v rámci Operačního
programu životního prostředí, registrační číslo
CZ.05.3.29/0.0/0.0/19_122/0012940.
6. Plán rozvoje Konice 2021–2031
Zastupitelstvo města Konice schvaluje Plán rozvoje Konice 2021–2031 dle důvodové zprávy.

Rada města Konice
10. května 2021
Usnesení č. 47/2021
Rada města Konice dne 10. 5. 2021:
1. Schvaluje rozpočtové opatření č. 14/2021, které bude v souladu s § 16 odst. 5 zákona č. 250/
2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů zveřejněno na úřední desce.
2. Doporučuje ZMK ke schválení rozpočtové opatření č. 15/2021, které bude po schválení v souladu s § 16 odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zveřejněno na úřední desce.
3. Doporučuje ZMK ke schválení rozpočtové opatření č. 16/2021, které bude po schválení v souladu s § 16 odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zveřejněno na úřední desce.
4. Schvaluje rozpočtové opatření č. 17/2021, které bude v souladu s § 16 odst. 5 zákona č. 250/
2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů zveřejněno na úřední desce.
5. Schvaluje darovací smlouvu – poskytnutí neúčelového peněžitého daru (dle § 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném
znění) dobročinné organizaci Zdravotní klaun,
o. p. s. dle důvodové zprávy.
6. Doporučuje ZMK ke schválení:
a) Poskytnutí dotace na celoroční činnost „Tělocvičné jednotě Sokol Konice“, ve výši 90 000 Kč.
b) Smlouvu o poskytnutí dotace na celoroční
činnost „Tělocvičné jednotě Sokol Konice“,
IČ: 47919949, ve výši 90 000 Kč.
7. a) Revokuje usnesení č. 15/2011, bod č. 6 – stanovení doby a místa k uzavírání manželství.
b) Stanovuje k uzavírání manželství:
a. Místo – zasedací místnost č. 212 na zámku
v Konici, na ulici Kostelní č. p. 46.
b. Kalendářní den v týdnu – úterý.
c. Doba – začátek sňatečného obřadu v době od
10.00 do 14.00 hodin.
c) Ukládá odboru vnitřních věcí umístit na stránky města Konice informace o možnostech konání sňatečných obřadů dle bodu 2 tohoto usnesení a v dalších dnech týdnu.
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8. a) Schvaluje vzorovou Smlouvu o poskytování
služeb souvisejících s konáním sňatečného obřadu – na zámku.
b) Schvaluje vzorovou Smlouvu o poskytování
služeb souvisejících s konáním sňatečného obřadu – na jiném vhodném místě.
9. Bere na vědomí informaci o počtu a způsobu
vyřízení petic a stížností za rok 2020.
10. Schvaluje rozpočtové opatření č. 18/2021,
které bude v souladu s § 16 odst. 5 zákona č. 250/
2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů zveřejněno na úřední desce.
11. Schvaluje rozpočtové opatření č. 19/2021,
které bude v souladu s § 16 odst. 5 zákona č. 250/
2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů zveřejněno na úřední desce.
12. a) Schvaluje smlouvu o dílo mezi městem Konice a společností LARGO PCO, s. r. o. na zajištění
servisních a revizních prací pro EPS v komunitním centru.
b) Ukládá odboru majetkoprávnímu zajistit uzavření smlouvy v souladu s výše uvedenými body.
13. a) Schvaluje Dohodu o umožnění příjezdu
k pozemku mezi městem Konice a panem J. O.
b) Ukládá odboru majetkoprávnímu zajistit uzavření dohody v souladu s výše uvedenými body.
14. Doporučuje ZMK schválit Dohodu o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR na
videotechniku do komunitního centra.
15. Doporučuje ZMK schválit Rozhodnutí o poskytnutí dotace na „Vybudování chodníku na Masarykově náměstí v Konici“.
16. a) Souhlasí s umístěním aktivní technologie
optické sítě v budově č. p. 140 v Runářově.
b) Schvaluje nájemní smlouvu mezi městem Konice a společností Infos ART, s. r. o.
c) Ukládá odboru majetkoprávnímu zajistit uzavření smlouvy v souladu s výše uvedenými body.
17. a) Bere na vědomí výpověď smlouvy na pronájem garáží v budově Centra zdravotních služeb
v Konici, kterou podala společnost Sanitka Trans,
s. r. o. Výpovědní lhůta končí 31. 7. 2021.
b) Vyhlašuje záměr vypůjčit garáže, které jsou
součástí pozemku p. č. 1409 v k. ú. Konice.
18. Doporučuje ZMK schválit darovací smlouvu
s Hasičským záchranným sborem Olomouckého kraje na poskytnutí finančního daru ve výši
40 000 Kč.
19. Doporučuje ZMK ke schválení rozpočtové
opatření č. 20/2021, které bude po schválení
v souladu s § 16 odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
zveřejněno na úřední desce.
20. a) Schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č.: PV-014330065242/001 mezi
městem Konice a EG.D, a. s., na pozemcích p. č.
573/42, 573/72, 577/3, 578/6, 580/3, 580/4,
580/39, 666/3, 666/10, 1569, 2412, 2413, 2414,
2415 v k. ú. Čunín, spočívající v právu zřídit, provozovat, opravovat a udržovat distribuční soustavu na pozemcích. Věcné břemeno zahrnuje též
právo provádět na distribuční soustavě úpravy
za účelem její obnovy, výměny, modernizace nebo zlepšení její výkonnosti, včetně jejího odstranění. Dále má EG.D, a. s., právo vstupovat a vjíž-
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dět na pozemky v souvislosti s realizací práv vyplývajících jí z věcného břemene.
b) Ukládá majetkoprávnímu odboru zajistit uzavření smlouvy v souladu s výše uvedeným bodem
usnesení.
c) Pověřuje starostu města k podpisu smlouvy
o zřízení věcného břemene.
21. Schvaluje Mateřské škole Konice, příspěvkové organizaci, na základě podané žádosti, že bude
v rámci své hlavní činnosti zajišťovat stravování
dětí rodičů nebo jiných zákonných zástupců – zaměstnanců stanovených profesí v souvislosti s mimořádnou situací a nouzovým stavem.
22. a) Schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č.: PV-014330066190/001 mezi
městem Konice a EG.D, a. s., na pozemcích p. č.
4855/1, 4956 a 4964 v k. ú. Konice spočívající
v právu zřídit, provozovat, opravovat a udržovat
distribuční soustavu na pozemcích. Věcné břemeno zahrnuje též právo provádět na distribuční
soustavě úpravy za účelem její obnovy, výměny,
modernizace nebo zlepšení její výkonnosti, včetně
jejího odstranění. Dále má EG.D, a. s., právo vstupovat a vjíždět na pozemky v souvislosti s realizací práv vyplývajících jí z věcného břemene.
b) Ukládá majetkoprávnímu odboru zajistit uzavření smlouvy v souladu s výše uvedeným usnesením.
c) Pověřuje starostu města k podpisu smlouvy
o zřízení věcného břemene.
23. a) Vyhlašuje záměr prodeje části pozemku
p. č. 250/1 v k. ú. Ladín.
b) Ukládá MPO zpracovat záměr v souladu s výše uvedeným usnesením.
24. a) Schvaluje Smlouvu o pachtu a provozování kanalizace a ČOV v Konici, a to na období 5 let
od 1. 6. 2021 do 31. 5. 2026.
b) Ukládá majetkoprávnímu odboru zajistit uzavření smlouvy v souladu s výše uvedeným bodem
usnesení.
25. a) Schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č.: PV-014330066826/001 mezi městem Konice a EG.D, a. s., na pozemcích p. č. 1248/1,
1270, 1280/1 a 1281/1 v k. ú. Konice spočívající
v právu zřídit, provozovat, opravovat a udržovat
distribuční soustavu na pozemcích. Věcné břemeno zahrnuje též právo provádět na distribuční
soustavě úpravy za účelem její obnovy, výměny,
modernizace nebo zlepšení její výkonnosti, včetně
jejího odstranění. Dále má EG.D, a. s. právo vstupovat a vjíždět na pozemky v souvislosti s realizací práv vyplývajících jí z věcného břemene.
b) Ukládá majetkoprávnímu odboru zajistit uzavření smlouvy v souladu s výše uvedeným usnesením.
c) Pověřuje starostu města k podpisu smlouvy
o zřízení věcného břemene.
26. a) Schvaluje Smlouvu o nájmu nebytových
prostor č. 13-2021 uzavřenou mezi městem Konice a Muzeem řemesel Konicka, z. s., se sídlem
Cihelna II č. 604, Konice, IČ: 22740678. Jedná se
o nájem sklepních prostor na zámku v Konici na
dobu neurčitou za účelem uskladnění nezařazených exponátů a dále vybavení pro kulturní
a spolkovou činnost Muzea řemesel Konicka.
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b) Ukládá odboru majetkoprávnímu zajistit uzavření smlouvy v souladu s výše uvedeným bodem
a).
27. a) Schvaluje Smlouvu o výpůjčce č. 14-2021
uzavřenou mezi městem Konice a Sdružením hasičů Čech, Morava a Slezska – Sborem dobrovolných hasičů Konice, IČ: 70900311. Jedná se o výpůjčku části pozemku p. č. 4408 v k. ú. Konice.
b) Ukládá odboru majetkoprávnímu zajistit uzavření smlouvy v souladu s výše uvedeným bodem
a).
28. Schvaluje Plán rozvoje sportu města Konice
2021–2030.
29. a) Schvaluje Smlouvu o nájmu č. 15-2021
uzavřenou mezi městem Konice a TJ Sokol Konice, IČ: 47919949 na pronájem zámeckého areálu (parku) v Konici za účelem pořádání taneční
zábavy 29. 5. 2021 od 20.00 do 03.00 hodin dne
následujícího, a to při splnění podmínky, že mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví
v souvislosti s nákazou COVID-19 umožní pořádání tanečních zábav. Nájemce bude dále zavázán zajistit plnění případných opatření, která se
ve vztahu k ochraně a pohybu osob budou vázat
na pořádání výše uvedené akce v souvislosti s prevencí nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění
COVID-19.
b) Ukládá odboru majetkoprávnímu zajistit uzavření smlouvy v souladu s výše uvedeným bodem
a).
30. a) Schvaluje umístění podzemního optického
kabelu společnosti Infos ART, spol. s r. o. na akci
„Infos, optická síť Budětsko, Slavíkov“ při splnění
podmínky, že bude uzavřena smlouva o smlouvě
budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě
a splnění podmínek, které vydává odbor majetkoprávní.
b) Schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi městem Konice a společností Infos ART, spol. s r. o. na akci „Infos, optická síť Budětsko, Slavíkov“.
c) Ukládá věcně příslušnému odboru zajistit uzavření smlouvy v souladu s výše uvedenými body.
31. a) Souhlasí s umístěním stavby „Konice, kabel NN, Grepl“.
b) Ukládá odboru majetkoprávnímu vypracovat
vyjádření k uvedenému záměru v souladu s důvodovou zprávou k tomuto usnesení.
c) Schvaluje Smlouvu č.: PR-001030067712/
001-ENGP o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene mezi městem Konice a E.GD, a. s.
d) Ukládá odboru majetkoprávnímu zajistit uzavření smlouvy v souladu s výše uvedenými body.
32. a) Vyhlašuje záměr výpůjčky místnosti č. 204
v budově č. p. 46 v Kostelní ulici v Konici (zámek),
která je součástí pozemku p. č. 5 v k. ú. Konice.
b) Ukládá odboru majetkoprávnímu zpracovat
a zveřejnit záměr v souladu s výše uvedeným bodem a).
33. Schvaluje Smlouvu o vypořádání závazků mezi městem Konice a Technickými službami Konice, IČ: 08736987, na akci „Vybudování chodníku
na Masarykově náměstí v Konici“.
Ing. Michal Obrusník,
Bc. Jaroslav Procházka
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Městský úřad Konice
Splatnost místních poplatků pro rok 2021 do
30. června 2021!
Žádáme občany, aby nadále omezili osobní kontakt na nezbytně nutnou úroveň na podatelně
MěÚ Konice a u placení místních poplatků upřednostňovali platby bankovním převodem na účet
města č. 1826701/0100 Komerční banka s dodržováním variabilních symbolů.
1. Místní poplatek ze psů podle Obecně závazné vyhlášky č. 3/2020 splatný do 30. června příslušného roku:
- za prvního psa 200 Kč za rok, od stáří 3 měsíců
- za každého dalšího 300 Kč za rok, od stáří
3 měsíců
2. Místní poplatek za komunální odpad podle
Obecně závazné vyhlášky č. 7/2020 splatný
jednorázově do 30. června příslušného roku.
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů platí:
a) fyzická osoba přihlášená v obci 740 Kč,
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu
určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není přihlášená žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za
jednu fyzickou osobu, tj. 740 Kč; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou
povinny platit poplatek společně a nerozdílně.
Za fyzické osoby tvořící domácnost může poplatek platit jedna osoba. Za fyzické osoby žijící v rodinném nebo bytovém domě může poplatek pla-
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tit vlastník nebo správce. Osoby, které platí poplatek za více fyzických osob, jsou povinny správci
poplatku oznámit jméno, popřípadě jména, příjmení a data narození osob, za které poplatek
platí.
Obecně závazné vyhlášky města Konice jsou uvedeny v úplném znění na internetových stránkách
www.konice.cz.
Kontakt Městského úřadu Konice:
Podatelna, tel.: 582 401 411
e-mail: podatelna@konice.cz
Pokladna na podatelně
Masarykovo nám. 27, tel.: 582 401 407
Pondělí a středa: 7.30 – 16.30 hodin

Knihovna
Konice
Naučné oddělení naší knihovny jsme doplnili
o spoustu nových titulů. Z oblasti psychologie
a osobního rozvoje vás může zaujmout Psychosomatická prvouka Radkina Honzáka. Kniha
tohoto významného českého psychiatra hledá
odpověď na otázku vztahu lidského těla a lidské
duše. Pro ty, kteří chtějí pochopit sebelásku, zbavit se předsudků a ovlivňovat sebevědomí a sebeúctu je tu publikace Lucie Kolaříkové Učebnice sebelásky, obsahující praktická cvičení a meditace. IQ trénink je průvodcem na cestě k efektivnímu myšlení. Gerhard Schmidt ukazuje řadu
praktických tipů, jak cvičit mozek, jak se soustředit, nebo zpracovávat informace. Osobní pohoda a osobnost v celoživotní perspektivě je no-
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vinka Marka Blatného, ve které zpracovává sociální faktory, motivaci, sebepojetí a kulturní aspekty mentálního vývoje.
Historická témata z období 1. a 2. světové války
najdete v knihách První světová válka den po
dni a Druhá světová válka den po dni. Autoři
v nich přehledně zpracovávají dějinné události
a doplňují je fotografiemi. Do tohoto tématu patří i nový titul Dalibora Váchy Za svobodu o československých legiích ve Francii. Od tohoto autora máme i historický román Hoří už Praha?,
jehož hrdinové se dostávají do proudu událostí
konce roku 1944.
Pravidelně doplňujeme historickou ságu Petra
Hory Hořejšího Toulky českou minulostí.
15. díl má podtitul Zlatý věk české literatury.
151 dní Pacifickou hřebenovkou je novinka
z oblasti cestopisných knih. Lucie Kutrová se rozhodla projít Pacific Crest Trail a ve své knize se
rozepisuje o tom, jaké to bylo jít bez přípravy divočinou a jak taková věc člověka změní. Cestovatel a fotograf Jiří Kolbaba si také plní své klukovské sny. Náruživě cestuje a informace s obrázky
exotické přírody popsal v knize Šest kontinentů, kde několik desítek příběhů známého dobrodruha vás zavede do celého světa.
Z prostějovské knihovny máme zapůjčeny dva
VIDEO
FB MěKS
cestopisy. Dobrodruhům
odna
známé
herečky Terezy Ramby a pro milovníky elektrokol Ottův
atlas – 100 nejkrásnějších cyklovýletů po Čechách.
Retro příběhy Blanky Kovaříkové a Osudové
lásky Stanislava Motla dávají nahlédnout do
světa slavných a zapomenutých, kteří prožívali
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milostná dramata, vzestupy a pády. Poslední nabídka novinek z naučné literatury patří těm, kteří
rádi tvoří. Pleteno bez jehlic, Moderní krasopsaní, Tvořte s námi celý rok a Domov plný nápadů zaujme všechny, kteří mají rádi ruční práce a kreativní činnost. Na toto téma odebíráme
i časopisy – Rozmarýna, Kreativ, Creative Amos,
Dekor, Domov, Recepty prima nápadů a k dispozici máme spoustu příruček pro tvoření s dětmi.
Vlasta Snášelová, knihovnice

Všechny děti se vrátily
do mateřské školy!
Z důvodu nařízení vlády byly od 1. 3. 2021 uzavřeny všechny mateřské školy. Naše školička však
pečovala o děti, jejichž rodiče jsou zaměstnáni
v kritické infrastruktuře (zdravotníci, hasiči, policie, sociální pracovníci...). MŠ navštěvovaly děti
z různých mateřských škol Konicka. Kromě toho,
že jsme poskytovali těmto dětem nejen péči
a vzdělávání a naše paní kuchařky se staraly o jejich plná bříška, „našim“ dětem s povinným předškolním vzděláváním jsme poskytovali vzdělávání distanční formou. Musíme moc pochválit děti
i rodiče, kteří poctivě zasílali splněné úkoly. Z naší
strany jim byla poskytována zpětná vazba. Zaslanými obrázky dětí jsme vyzdobili plot mateřské školy. Zkrátka nepřišly ani menší děti, kterým
paní učitelky zasílaly jednodušší úkoly a snažily
se být s dětmi v kontaktu. Prostřednictvím sociálních sítí jsme dostávali spoustu milých obrázků,
které zachycovaly společné činnosti rodinných
příslušníků s dětmi.
12. dubna jsme se konečně shledali alespoň s dětmi s povinným předškolním vzděláváním a s dětmi rodičů IZS z naší školky. A že jsme si měli o čem
povídat! V menších skupinkách jsme si užili „pálení čarodějnic“ a svátek Dne Země. V rámci projektu „Venkovské školy Regionu HANÁ společně
– MAP II“ obdržela naše škola zahradní náčiní,
ovocné keře, semínka květin, zeleniny a také různé pomůcky na pozorování hmyzu a klíčení rostlin, a tak jsme se pustili do práce. Radost z pěstitelských a badatelských činností dětem nezkazilo ani povinné antigenní testování. Za svoji statečnost si děti i rodiče zaslouží velký obdiv. Ještě
v omezeném provozu proběhl zápis dětí do mateřské školy. V letošním roce jsme zapsali 29 dětí.
A už tu byl 10. květen, kdy se do školičky vrátily
všechny děti, na které se těšili nejen zaměstnanci, ale i jejich starší kamarádi. Nyní si užíváme
společně strávené chvíle a doufáme, že nám to
dlouho vydrží. Hana Továrková, ředitelka školy

Bílý kruh bezpečí
Bílý kruh bezpečí nabízí odbornou pomoc obětem trestných
činů již 30 let. Pomoc můžeme klientům v nouzi
poskytnout dvěma způsoby: osobně na pobočce
na Palachově náměstí 1 v Olomouci, telefon pro
objednání 732 700 533, nebo přes bezplatnou
nonstop linku 116 006, která je určena obětem
kriminality a domácího násilí. Nezapomínejme
prosím, že na řešení problémů nejsme nikdy sami. Více o Bílém kruhu bezpečí na www.bkb.cz
a na www.domacinasili.cz.
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Zemědělství v Konici
III. část

LAKO, ROLS Konice
(od roku 1992 do roku 2020)
Na základě schváleného privatizačního projektu
zanikl Státní statek Konice dne 1. 4. 1992. Část
majetku se vrátila bývalým majitelům, část byla
pronajata nově vznikajícím subjektům. Nově
vzniklé subjekty na katastrálním území stávajícího Statku jsou soukromé společnosti, případně
družstva nebo jednotlivci. Na dotvoření těchto
společností se podílel Pozemkový fond ČR. Přechod od státní ekonomiky k soukromému vlastnictví a podnikání však v zemědělství nenaplnil
očekávání. Nadšení lidí bylo zpočátku velké, ale
podmínky začít hospodařit jako soukromý zemědělec omezené. U starých selských rodů došlo
k přerušení možnosti navázat na původní výrobu.
Chlévy byly přebudovány k jiným účelům, stroje
žádné, a pracovní možnosti a schopnosti se vytratily. Vznikla tedy myšlenka společného hospodaření oprávněných osob (vlastníků pozemků).
Před termínem ukončení provozu Statku Konice
se iniciativy ujala skupina místních vlastníků pozemků: Slouková, Korkeš, Opletal, Ohlídal, Sedláček, Burián, Novotný, Mikmek a Grulichová, a navrhli ostatním vlastníkům pozemků jak naložit
se svým majetkem a půdou a zároveň uplatnit své
nároky u Státního statku Konice. Na základě dobrovolnosti a vlastního rozhodnutí zvítězila myšlenka založení společnosti s ručením omezeným
LAKO Konice. Oprávněné osoby na svou výměru
načerpaly restituční majetek Statku (32 tisíc Kč
na 1 ha půdy), který vložily do společnosti jako
svůj podíl. Majetek byl vydán ve formě staveb,
zvířat, zásob a strojů. Tento restituční majetek
tvořil kmenové jmění nové společnosti.
K 1. 11. 1992 mělo LAKO, s. r. o. uzavřeny nájemní
smlouvy se všemi vlastníky pozemků v katastrálním území Konice, Runářov, Křemenec, Čunín
a části Skřípova. Celkem bylo 395 oprávněných
osob. Část půdy byla také pronajata od Pozemkového fondu. Společnost stanovila nájemné z pozemků, zaplatila daň a přislíbila možnost odprodeje vlastních zemědělských výrobků (obiloviny, brambory). Pronájem pozemků byl umožněn
i Honebnímu společenství Konice.
Zemědělská výroba byla započata jarními pracemi v roce 1992, a to na 1 200 ha půdy, s 850 ks
skotu a 60 pracovníky. Strojový park LAKO byl
tvořen 3 obilními kombajny, 2 sběracími vozy,
2 řezačkami a 11 dopravními prostředky. Byl stanoven podnikatelský záměr a ekonomická pravidla. Žádné dotace v té době nebyly, nebyl poskytnut úvěr. Ekonomické vazby a vztah ke Státnímu statku Konice se řešil ještě další rok. LAKO
požadovalo farmu Konice a Runářov bez dalších
subjektů. Restituční nárok nepokryl hodnotu
těchto farem. Musela být uzavřena smlouva na
dokup majetku statku, 7 milionů Kč jako úhrada pro Pozemkový fond se zálohovou splátkou
okamžitě, a dále na splátkový režim dodatečně.
Město Konice nám odprodalo dům na náměstí
na vybudování vlastní prodejny. Vzhledem k tomu, že Pozemkový fond trval na zvýšení kmeno-

Státní statek Konice – oprava techniky
vého jmění a převodu majetku na akcie, byla
k 1. 1. 1994 utvořena akciová společnost s 410
akcionáři a majetek převeden do akciové společnost LAKO, a. s. Základní zaměření LAKO, a. s.
byla zemědělská výroba, zpracování a prodej zemědělských výrobků. Jako jediná společnost
v uvedeném obvodu obhospodařovala 99 % veškeré půdy. Pěstovány byly obiloviny, řepka ozimá, brambory, mák, kukuřice, víceleté pícniny
a trvalé travní porosty na 48 % půdy pro potřebu
chovu skotu. Živočišná výroba byla zaměřena na
výrobu mléka a pastevní odchov červenostrakatého skotu. Veškeré práce v rostlinné výrobě si
prováděla společnost sama bez využití služeb.
Mléko bylo dodáváno do mlékárny v Zábřehu na
Moravě a následně také do mlékárny v Olešnici
na Moravě. Statutárním zástupcem společnosti
byla Ing. Slouková jako ředitelka, představenstvo
tvořili pánové Opletal a Sedláček a členové dozorčí rady Škorík, Lednický a paní Halousková.
LAKO bylo rozděleno na úseky, a ty řídili: vedoucí agronom pan Korkeš, pan Sedláček, zootechnička paní Benešová, Ing. Růžička, mechanizátor
pan Novák, pan Opletal a ekonomka paní Popelková.
Hlavním příjmem společnosti byl prodej mléka.
Vzhledem ke vzdáleným mlékárnám a omezení
odběru mléka byla hledána možnost vlastního
prodeje. To se podařilo. Byla vystavěna nová prodejna v Konici na náměstí a od roku 1994 zahájen prodej plnotučného pasterizovaného mléka
z automatu do skleněných lahví. Celý proces je
prostý nežádoucích obalů, které by zatěžovaly životní prostředí. Denně se prodalo 600 litrů. Mléko v konvích a jeho prodej byl také zabezpečen
v Runářově, Křemenci a Prostějově. Společnost
také provozovala kantýnu v OP Konice. Vedle
prodeje mléka pro obyvatele byl zajištěn prodej
brambor pro 600 rodin v regionu, dále prodej
pšenice a ječmene. V provozu byla rovněž vlastní jatka v Runářově. Podnikatelské prostředí
v zemědělství se bez dotací neustále zhoršovalo,
výkupní ceny se nezvyšovaly, ceny vstupů však
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rostly. Na nákup nové techniky a opravy stávajících staveb se nedostávalo dostatku vlastních finančních prostředků, jedinou snahou společnosti bylo udržet provoz, zajistit údržbu krajiny, zaměstnat 50 pracovníků. Bylo třeba hledat řešení,
jak ekonomickou situaci zvládnout. Po vzájemné
dohodě bylo přistoupeno v roce 1994 k prodeji
části akciového podílu společnosti. Toto období
bylo bez jakýchkoliv dotací. Společnost ROLS Lešany, s. r. o., která hospodařila v sousedství LAKA,
byla vybavena moderní technikou a měla zájem
se rozšířit. Vykoupila od akcionářů akciové listy
za cenu 8 Kč za akcii a stala se dne 19. 3. 2004
většinovým vlastníkem. Tak vznikl ROLS Konice,
a. s. ROLS Lešany, s. r. o. vlastní v ROLS Konice, a. s.
53,93 % akcií s počtem 12 210 akcií z celkového
počtu 22 642 akcií. ROLS Konice, a. s. má 288 akcionářů. Statutárním orgánem je představenstvo
ve složení: Ing. Sehnal, JUDr. Štěpánek, pan Sedláček a Dozorčí rada: Ing. Toman, paní Svobodová a paní Doleželová. Podnikatelský záměr byl
postaven na zvýšení úrovně zemědělského podnikání uplatněním bezorebného zpracování půdy
a dalších opatření. Veškerá činnost byla směřována na získání dotací, které jsou v místních podmínkách Konice kolem 10 tis. Kč na hektar. Takové dotace jsou až od roku 2006. Bylo nutné provést rekonstrukce stájí, na které se však nedostávalo potřebné množství finančních prostředků.
Tak došlo ke zrušení chovu mléčného skotu. Přistoupilo se ke křížení stávajících krav s masným
plemenem. Došlo k podstatnému snížení pracovníků. Toto opatření mělo za následek ukončení
prodeje mléka a ukončení obchodní činnosti prodejny v Konici, Křemenci a v kantýnách. Také došlo k prodeji domu na náměstí v Konici. V oblasti
investic se ROLS Konice, a. s. zaměřoval na nákup
pozemků. Dnes vlastní celkem 231 ha z celkově
obhospodařované výměry 1 034 ha zemědělské
půdy, což je 19 %. Drobných vlastníků pozemků
je 403, pachtovné je vypláceno 3 000 Kč na hektar. Z rozhodnutí představenstva byla zastavena
příprava projektu na rekonstrukci farmy v Runářově. V rostlinné výrobě došlo v roce 2018 k ukončení pěstování brambor, byla také zrušena pastva skotu. Louky jsou sklízeny výhradně na seno.
Orná půda je obhospodařována z Lešan službami. Na orné půdě je pěstována pšenice, ječmen
ozimý a jarní, mák a řepka ozimá. K 25. 11. 2019
byl ukončen chov skotu v Runářově, dobytek byl
rozprodán. Farma v Runářově je prázdná a také
v Konici nikdo nepracuje, všichni pracovníci
skončili. ROLS, a. s. Konice je řízen z Lešan, kde je
soustředěna moderní technika a práce jsou fakturovány jako služby pro cizí. Tak jako ve všech
odvětvích, doznalo i zemědělství pokroku, vývoj
jde mílovými kroky, uplatňuje se moderní technika a stroje, na které je potřeba mít hodně hektarů nebo velké stáje – a to se projevilo i v Konici.
Užitkovost se podstatně zvýšila, zvýšily se také
výnosy plodin. Stinnou stránkou však zůstal nedostatek pracovníků v celém odvětví, jak v provozu, tak i v řízení podniků.
Zpracovala Ing. B. Slouková
„Prožila jsem celé období a k 31. 12. 2017
jsem odešla do důchodu“.

ZPRAVODAJ KONICE

KULTURNÍ PŘEHLED
ČERVEN 2021
27. 5. – 27. 6. výstava obrazů v galerii zámku
VÁCLAV JEŽEK – SLUNCE AUSTRÁLIE
26. 6. – HARLEY & KOMUNÁL,
GABRIELA V. G., DRAGON viz str. 1
(11. 6.) LEGENDY KONICE – přeloženo!
(13. 6.) ŽVÁČKŮV FESTIVAL – přeloženo!
obě akce nově viz str. 1

MĚSTSKÁ KNIHOVNA KONICE
Po –St –Pá 9.00 –11.00, 11.30 –16.00
Křemenec (Pá 17.00 –18.30)
Nová Dědina (So – lichý týden, 14.00 –15.30)

ZÁMEK KONICE,
TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM
Po –Pá 9.00 –12.30, 13.00 –16.00
So 9.00 –12.30, 13.00 –17.00
Ne 14.00 –17.00

PROGRAM
červen 2021
Konice, Kostelní 46, www.konice.charita.cz

Částečné obnovení provozu:
Pondělí (dle domluvy) Cesta ke zdravé rodině – přímá pomoc rodinám, 739 246 008
Pondělí (8 – 12 hodin) Volná herna
prozatím mimo provoz!
Úterý (dle domluvy)
Konzultační a informační středisko v Srdíčku
základní individuální poradenství
a zprostředkování poradenství v oblasti
prorodinných služeb, 739 246 008
Středa, pátek (9.30 – 12 hodin)
Klub pro rodiče a děti – 739 246 019
2. 6. / 4. 6. – Srdíčková školička
9. 6. / 11. 6. – Na křídlech motýlích
16. 6. / 18. 6. – Přání tatínkovi
23. 6. / 25. 6. – Letní slunovrat
Středa (14 – 16 hodin) Mezigenerační
setkávání v Srdíčku – prozatím mimo provoz!
UPOZORNĚNÍ:
Do Klubu pro rodiče a děti (St / Pá) z důvodu
regulace počtu účastníků, je nutné se nahlásit
den předem na číslo 723 961 195 (nejlépe SMS
zprávou). Dodržujeme bezpečnostní opatření
podle aktuálních vládních nařízení.

strana 7
níčků. V Adamově navštívíme zajímavý dřevěný
oltář. Odjezd z Adamova v 16.40 hodin (14.40 hodin). 17 km.
Sobota 26. 6. 2021 – Konické štrapáce.
Sraz v 7.30 hodin u restaurace Klasik u fotbalového hřiště v Konici. Pochod KČT Přerov a KČT
Konice. 6, 10, 20, 35, 50 km.
Zdrávi došli!!!!!

Konické štrapáce
Pokud nám epidemiologická situace dovolí, uskuteční se 44. ročník Konických štrapácí a 23. ročník cykloakce Na kole okolo Konice v sobotu
26. června 2021. Bližší podrobnosti najdete
v propozicích na www.stdostal.unas.cz. Opět
jsou připraveny pěší trasy 6, 10, 20 a 35 km.
Nově je zařazena trasa pro turisty s kočárky
v délce 3 km. Pro cykloturisty jsme opět připravili trasy 20, 40, 60, 90 a 120 km. Na co se
mohou turisté těšit? Na pohyb v pěkné přírodě,
pěkný diplom a suvenýr v podobě štamprličky
poslední, třetí barvy. Proto kdo absolvoval poslední dva ročníky, účastí na letošním ročníku si
doplní poslední barvu a štamprličky bude mít
v národních barvách. Na startu budou k dispozici propagační materiály o Konici a Olomouckém
kraji. Na vaši účast se těší pořadatelé.
Za pořadatele Stanislav Dostál, místopředseda
odboru Klubu českých turistů TJ Spartak Přerov

OPRAVA ODĚVŮ
&
SBĚRNA PRO PRÁDELNU A ČISTÍRNU

Anežzka
smídka20@seznam.cz
774 991 965

Oprava a úprava oděvů
(výměna zipu, zkracování, zužování atd.)

Šití bytového textilu

červen 2021
Sobota 5. 6. 2021 – Nordic Walking dle programu Komunitního centra v Konici. Sraz ve
14 hodin u komunitního centra v Konici. Výuka
správné chůze s holemi.
Sobota 12. 6. 2021 – Čunín – kolem studánek.
Sraz na kruháči ve 13.00 hodin. Statkovou cestou
do Runářova a dále kousek po silnici ke Lhotě. Lesem se dostaneme ke studánkám a k 7 chatám.
Odtud dojdeme do Čunína a do Konice. 10 km.
Sobota 19. 6. 2021 – Moravský kras, Adamov.
Odjezd vlakem v 6.41 hodin do Bílovic n. Svitavou. Po červené zn. se vydáme do Babic n. S. Přejdeme na ŽZ směr jeskyně Býčí skála a pokračujeme po ŽZ k Máchovu pomníku, kde se nachází
lesnický Slavín. Projdeme kolem studánek a pom-

Přijímáme do prádelny a čistírny oděvy
i pracovní, spací pytle, přikrývky,
plyšové hračky
Po – Čt 8 – 12 a 13 – 16 hodin
Pá 8 –12 a 13 –15 hodin
INZERCE

Našel by se pro rodinu
s dětmi dům nebo chalupa
k bydlení? Tel.: 605 541 452
Koupím chatu nebo chalupu.
Hlavně se zahradou. Děkuji.
Mobil: 731 078 958
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