červenec 2021

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

SDH Konice
Dne 6. května 2021 jsme již po druhé zorganizovali sběr starého železa. Akce
se velmi vydařila a za vydělané peníze jsme koupili dětem například trička,
ve kterých děti závodily (viz foto).
pokračování na str. 7

12. června 2021 se před konickým zámkem
uskutečnila soutěž v požárním sportu

Fota SDH: Tomáš Továrek

Vítá vás zámek Konice a Muzeum řemesel konicka, z. s.
v hlavní turistické sezóně 29. 5. – 31. 8. 2021

MŠ Konice na pštrosí farmě
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ZÁMEK KONICE
TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM
Otevřeno od pondělí do pátku
9.00 – 12.30 a 13.00 – 16.00
v sobotu 9.00 – 12.30 a 13.00 – 17.00
v neděli 14.00 – 17.00 hodin

Pozvánka na zábavné rodinné letní kino
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Prohlídková trasa zámku Konice a expozic
(včetně největší sbírky seker zapsané do světové Guinnessovy
knihy rekordů) probíhá s průvodcem.
Začátek prohlídky je vždy v celou hodinu, kromě 12.00 hodin.
Poslední prohlídka je hodinu před ukončením otevírací doby.
Minimální počet na prohlídku jsou 2 osoby. Doba trvání prohlídky je 45 minut.
(Po dobu prohlídky mohou být ičko a galerie uzavřeny)
Vstupenky zakoupíte v informačním centru.
Tel.: 582 334 987, 739 333 721
icko.konice@seznam.cz / www.mekskonice.cz

Divadlo Šňůra Konice
O tom, že v Konici vznikl nový ochotnický divadelní
spolek, již krátká zpráva proběhla. Šňůra vznikla někdy během prosince roku 2020 a zkoušet jsme začali již
od ledna 2021.
...str. 7
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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).

Rada města Konice
24. května 2021
Usnesení č. 48/2021
Rada města Konice dne 24. 5. 2021:
1. Neschvaluje poskytnutí finančního daru Svazu tělesně postižených v ČR, z. s. S ohledem na
vývoj daňových příjmů u měst a obcí v roce 2021
a zajištění služeb seniorům a lidem se sníženou
schopností pohybu Charitou Konice v našem regionu.
2. Schvaluje darovací smlouvu – poskytnutí neúčelového peněžitého daru (dle § 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném
znění) Domovu pro seniory Jesenec, příspěvkové organizaci, dle důvodové zprávy.
3. Schvaluje rozpočtové opatření č. 21/2021, které bude v souladu s § 16 odst. 5 zákona č. 250/
2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů zveřejněno na úřední desce.
4. Doporučuje ZMK ke schválení rozpočtové opatření č. 22/2021, které bude po schválení v souladu s § 16 odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zveřejněno na úřední desce.
5. Doporučuje ZMK schválit účetní závěrku města Konice, Masarykovo nám. 27, 798 52 Konice,
sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2020.
6. Doporučuje ZMK schválit celoroční hospodaření města a závěrečný účet města za rok 2020
včetně zprávy nezávislého auditora o výsledku
přezkoumání hospodaření města za rok 2020,
a to bez výhrad.
7. Schvaluje poskytnutí dotace na akci roku 2021
z rozpočtu města, Muzeu řemesel Konicka, z. s.
ve výši 10 000 Kč.
8. a) Schvaluje přijetí dotace Městskému kulturnímu středisku, p. o., ve výši 20 000 Kč s účelem
použití dle čl. I odst. 2 smlouvy.
b) Schvaluje znění veřejnoprávní smlouvy „Smlouva o poskytnutí dotace uzavřené v souladu s §159
a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve
znění pozdějších právních předpisů, a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších právních
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předpisů.“ V rámci vyhlášeného „Programu na
podporu cestovního ruchu a zahraničních vztahů 2021 Olomouckým krajem, kdy účelem dotace je částečná úhrada výdajů na činnost – zkvalitnění služeb TIC XII“.
c) Schvaluje přijetí dotace Městskému kulturnímu středisku, p. o., ve výši 30 000 Kč s účelem použití dle čl. I odst. 2 smlouvy.
d) Schvaluje znění veřejnoprávní smlouvy „Smlouva o poskytnutí dotace na celoroční činnost, uzavřené v souladu s §159 a násl. zákona č. 500/2004
Sb., správní řád ve znění pozdějších právních
předpisů, a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších právních předpisů,“ mezi Mikroregionem Konicko a Městským kulturním střediskem Konice, příspěvkovou organizací.
9. Doporučuje zastupitelstvu města schválit
Smlouvu o poskytnutí dotace na akci „Rekonstrukce opěrné zámecké zdi v Konici“.
10. Schvaluje rozpočtové opatření č. 23/2021,
které bude v souladu s § 16 odst. 5 zákona č. 250/
2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů zveřejněno na úřední desce.
11. Schvaluje Mateřské škole Konice, příspěvkové organizaci, podání žádosti o přidělení finančních prostředků MŠMT z Operačního programu
Výzkum, vývoj a vzdělávání výzvy č. 02_20_080
Šablony III.
12. Bere na vědomí Zprávu o činnosti a rozvoji
komunitního centra zpracovanou k 17. 5. 2021.
13. a) Schvaluje Smlouvu č. 16-2021 o výpůjčce
nemovitosti se Sdružením hasičů Čech, Moravy
a Slezska, Sborem dobrovolných hasičů Čunín,
týkající se výpůjčky garáže v budově č. p. 78, která je součástí pozemku p. č. st. 89 v k. ú. Čunín.
b) Ukládá odboru majetkoprávnímu zajistit uzavření smlouvy v souladu s výše uvedeným bodem
usnesení.
14. a) Doporučuje ZMK schválit Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci s omezujícími podmínkami č. UZSVM/
BPV/517/2021-BPVM s ČR-Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových týkající se
bezúplatného převodu pozemku p. č. st. 263/1
v k. ú. Laškov a stavby čekárny postavené na pozemcích p. č. st. 263/1 a 263/2 v k. ú. Laškov.
b) Ukládá majetkoprávnímu odboru vždy do
31. 1. následujícího roku předat převodci pravdivou a úplnou písemnou zprávu o plnění podmínek souvisejících s převodem z důvodu veřejného zájmu za rok předcházející.
c) Ukládá majetkoprávnímu odboru zpracovat
materiál do zastupitelstva města v souladu s výše uvedenými body usnesení.
15. a) Schvaluje Smlouvu o výpůjčce nemovitosti uzavřenou mezi městem Konice a TextilEco,
a. s., Palackého 715/15, Praha – Nové Město, IČO:
28101766. Jedná se o výpůjčku části pozemku
p. č. 821 v k. ú. Konice (chodník u prodejny COOP
1,10 × 2,50 m) ve Vrchlického ulici v Konici za
účelem umístění Penguin Boxu a kontejneru na
sběr oděvů, obuvi a textilu od 1. do 29. 6. 2021.
b) Ukládá odboru majetkoprávnímu zajistit uzavření smlouvy v souladu s výše uvedeným bodem
a).
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16. a) Schvaluje panu Tomáši Greplovi, Radošovec 639, 798 52 Konice, IČO: 64261867, konání
taneční zábavy Legendy se vrací v zámeckém
parku v Konici 2. 7. 2021 od 18.00 do 03.00 hodin dne následujícího. Svůj souhlas vydává Rada
města Konice nad rámec usnesení č. 61/2010,
bod 9, ze dne 25. 10. 2010, z důvodu zmírnění
důsledku předchozích omezení spojených s nákazou COVID-19.
b) Schvaluje Smlouvu o výpůjčce č. 17-2021,
uzavřenou mezi Tomášem Greplem, IČO:
64261867 a městem Konice. Jedná se o výpůjčku zámeckého areálu (parku) v Konici za účelem
pořádání taneční zábavy Legendy se vrací 2. 7.
2021 od 18.00 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. Vypůjčitel 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.
c) Ukládá odboru majetkoprávnímu zajistit uzavření smlouvy v souladu s výše uvedenými body.
17. Doporučuje ZMK ke schválení dodatek č. 3
Zřizovací listiny příspěvkové organizace města,
Mateřská škola Konice, kdy tímto dodatkem dochází ke změně přílohy zřizovací listiny č. 1 Pozemky. Původní hodnota pozemku p. č. 0467/1
v k. ú. Konice ve výši 75 380 Kč (majetku předaného k hospodaření) se snižuje o 480 Kč a o výměru 24 m², výsledná hodnota pozemku činí
74 900 Kč a výměra 3 745 m².
18. a) Schvaluje Dohodu o ukončení nájmu s panem D. H., týkající se části pozemku p. č. 580/3
v k. ú. Čunín.
b) Ukládá majetkoprávnímu odboru zajistit uzavření dohody v souladu s výše uvedeným bodem
usnesení.
19. a) Vyhlašuje záměr prodat části pozemku
p. č. 255/8 v k. ú. Ladín:
část o výměře 62 m²
část o výměře 50 m²
část o výměře 198 m².
b) Ukládá majetkoprávnímu odboru zpracovat
záměr v souladu s výše uvedeným bodem usnesení.
20. Bere na vědomí Zprávu o činnosti Městského úřadu Konice v roce 2020.
21. a) Schvaluje Smlouvu o výpůjčce č. 18-2021,
uzavřenou mezi Tomášem Greplem, IČO:
64261867 a městem Konice. Jedná se o výpůjčku
zámeckého areálu (parku) v Konici za účelem konání hudebního představení skupiny Merkur
(hudba pro všechny generace) 29. 5. 2021 od
18.00 do 24.00 hodin, a to za podmínky, že vypůjčitel je povinen zajistit plnění mimořádných
opatření Ministerstva zdravotnictví, 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 podmínek uvedených v důvodové zprávě a výše uvedeného bodu a).

červenec 2021
22. a) Vybírá ve výběrovém řízení nabídku společnosti Kooperativa pojišťovna, a. s., Vienna Insurance Group, podanou prostřednictvím pojišťovacího makléře Mgr. Ladislava Bílého.
b) Schvaluje uzavření pojistné smlouvy mezi městem Konice a společností Kooperativa pojišťovna, a. s., Vienna Insurance Group na dobu jednoho roku.
23. a) Schvaluje smlouvu o poskytování poradenských služeb mezi městem Konice a společností
Euro Grant Investment, s. r. o.
b) Ukládá odboru majetkoprávnímu zajistit uzavření smlouvy v souladu s výše uvedeným bodem.
c) Doporučuje ZMK schválit investiční záměr na
akci „Přestavba kluziště na víceúčelovou halu,
Konice“.
d) Doporučuje ZMK schválit podání žádosti o podporu v rámci programu č. 16252: REGIONÁLNÍ
SPORTOVNÍ INFRASTRUKTURA 2020–2024, výzvy č. 13/2020 – Sportovní infrastruktura – Investice nad 10 mil. Kč – Národní sportovní agentury.
24. a) Schvaluje Smlouvu o výpůjčce č. 19-2021
uzavřenou mezi městem Konice a Sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezska – Sborem dobrovolných hasičů Konice, IČO: 70900311, se sídlem
Hřbitovní 635, Konice. Jedná se o výpůjčku prostranství před zámkem, tj. části pozemku p. č. 10
a pozemku p. č. 11 v k. ú. Konice za účelem pořádání okrskového cvičení hasičů 12. 6. 2021, a to
za podmínky, že vypůjčitel je povinen zajistit plnění mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví, 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 podmínek uvedených v důvodové zprávě a výše uvedeného bodu a).

Zastupitelstvo města Konice
26. května 2021
Zápis č. 19/2021
z 19. mimořádného veřejného zasedání zastupitelstva města Konice konaného dne 26. května 2021 v komunitním centru v Konici.
Přítomni: Bc. Jaroslav Procházka, Ing. Arnold Rozehnal, Ing. Michal Obrusník, Pavel Šín, František
Novák, Jakub Vlček, Tomáš Vrba, Mgr. Petr Vařeka, Ing. Petr Ullman, Vlastimil Šmída, Mgr. Ludmila Kopečná Nedomanská, Ing. Leo Doseděl
Omluveni: Antonín Vymětal, Pavel Studený,
Mgr. Antonín Vymětal
Tajemník: Ing. Bc. Dušan Opletal
Program:
1. Zahájení.
2. Schválení investičního záměru a podání žádosti na akci, dotace z Národní sportovní agentury – přestavba kluziště v Konici.
3. Schválení plánu sportu.
4. Nastavení majetkoprávního vztahu ke kluzišti
mezi městem Konice a TSK.
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5. Připomínky, dotazy a podněty členů ZMK
a dalších osob.
6. Usnesení a závěr.
Usnesení 19/2021
Zastupitelstvo města Konice dne 26. 5. 2021:
1. Zahájení zastupitelstva města, schválení programu.
Zastupitelstvo města Konice schvaluje upravený
program zasedání zastupitelstva, kdy je z programu vypuštěn bod č. 4 Nastavení majetkoprávního vztahu ke kluzišti mezi městem Konice a TSK.
2. Investiční záměr – Přestavba kluziště
Zastupitelstvo města Konice:
a) Schvaluje Investiční záměr na akci „Přestavba kluziště na víceúčelovou halu, Konice“.
b) Schvaluje podání žádosti o podporu v rámci
programu č. 16252: REGIONÁLNÍ SPORTOVNÍ
INFRASTRUKTURA 2020–2024, výzvy č. 13/
2020 – Sportovní infrastruktura – Investice nad
10 mil. Kč – Národní sportovní agentury.
3. Plán rozvoje sportu
Zastupitelstvo města Konice schvaluje Plán rozvoje sportu města Konice 2021–2030.

Rada města Konice
7. června 2021
Usnesení č. 49/2021
Rada města Konice dne 7. 6. 2021:
1. Doporučuje schválit ZMK poskytnutí účelového příspěvku na provoz 2021 na vybudování veřejného osvětlení v nové ulici Burianova Konice
I. etapa rok 2021, ve výši 500 000 Kč s vyúčtováním dané akce zřizovateli.
2. Doporučuje ZMK ke schválení rozpočtové opatření č. 24/2021, 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. 25/2021, 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. a) Schvaluje přijetí dotace ve výši 28 400 Kč
pro JSDH Konice s účelem použití dle č. II odst. 1,
zavazuje se ji použít výlučně v souladu s účelem
poskytnutí dotace dle čl. I odst. 2 a 4 a v souladu
s podmínkami stanovenými v této smlouvě.
b) Schvaluje znění veřejnoprávní smlouvy
„Smlouva o poskytnutí dotace uzavřené v souladu s §159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní
řád ve znění pozdějších právních předpisů, a se
zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších právních předpisů.“ Jedná se o smlouvu o poskytnutí
dotace v souladu s Programem na podporu JSDH
2021 a jeho dotačním titulem „Dotace na pořízení, technické zhodnocení a opravu požární techniky, nákup věcného vybavení a zajištění akceschopnosti JSDH obcí Olomouckého kraje 2021.“
c) Schvaluje přijetí dotace ve výši 10 000 Kč pro
JSDH Nová Dědina s účelem použití dle č. II odst.
1, zavazuje se ji použít výlučně v souladu s úče-
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lem poskytnutí dotace dle čl. I odst. 2 a 4 a v souladu s podmínkami stanovenými v této smlouvě.
d) Schvaluje znění veřejnoprávní smlouvy
„Smlouva o poskytnutí dotace uzavřené v souladu s §159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní
řád ve znění pozdějších právních předpisů, a se
zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších právních předpisů.“ Jedná se o smlouvu o poskytnutí
dotace v souladu s Programem na podporu JSDH
2021 a jeho dotačním titulem „Dotace na pořízení, technické zhodnocení a opravu požární techniky, nákup věcného vybavení a zajištění akceschopnosti JSDH obcí Olomouckého kraje 2021.“
5. a) Schvaluje zhotovitelem akce „Modernizace
veřejného osvětlení města Konice“ společnost
Technické služby Konice, příspěvková organizace, na základě § 11 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
b) Schvaluje smlouvu o dílo mezi městem Konice
a společností Technické služby Konice, příspěvková organizace, IČO: 08736987.
c) Ukládá odboru majetkoprávnímu zajistit uzavření smlouvy v souladu s výše uvedenými body.
6. a) Bere na vědomí výstup pracovní skupiny, tj.
návrh na zřízení komunitní kompostárny na pozemku města Konice p. č. 3118 v k. ú. Runářov
v lokalitě U Lavečky s kapacitou zařízení do 150 t
za rok zpracovaného materiálu a dalších podmínek dle výše uvedené důvodové zprávy.
b) Schvaluje zřízení komunitní kompostárny dle
bodu a).
c) Ukládá odboru majetkoprávnímu zajistit ve
spolupráci s Technickými službami Konice a pracovní skupinou splnění výše uvedených bodů a),
b).
7. Rada města Konice doporučuje Zastupitelstvu
města Konice:
a) Schválit podle § 84 odst. 2 písm. e) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) návrh na
úpravu znění stanov akciové společnosti Servisní společnost odpady Olomouckého kraje, a. s.,
se sídlem Jeremenkova 1191/40a, Hodolany,
779 00 Olomouc, IČO: 07686501 ve znění uvedeném v příloze.
b) Revokovat usnesení Zastupitelstva města Konice č. 3a)/11/2020 ze dne 11. 5. 2020.
c) Navrhnout v souladu s §84 odst. 2 písm. g)
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), do dozorčí rady Servisní společnosti odpady
Olomouckého kraje, a. s., IČO: 07686501, zástupce města Ing. Michala Obrusníka.
d) Revokovat usnesení Zastupitelstva města Konice č. 11)/14/2020 ze dne 7. 9. 2020.
e) Delegovat podle § 84 odst. 2 písm. f) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) Ing. Bc. Dušana Opletala, jako zástupce města na valné hromady akciové společnosti Servisní společnost
odpady Olomouckého kraje, a. s., IČO: 07686501.
f) Delegovat podle § 84 odst. 2 písm. f) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) Ing. Michala Obrusníka, jako náhradníka zástupce města na valné hromady akciové společnosti Servisní společnost odpady Olomouckého kraje, a. s.,
IČO: 07686501.
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8. a) Vyhlašuje záměr pronajmout část pozemku p. č. 255/1 v k. ú. Ladín o výměře 143 m².
b) Vyhlašuje záměr pronajmout část pozemku
p. č. 255/1 v k. ú. Ladín o výměře 235 m².
c) Ukládá majetkoprávnímu odboru zpracovat
záměry v souladu s výše uvedenými usneseními.
9. a) Schvaluje zvýšení nájemného v nájemních
smlouvách nebytových prostor a vybraných pozemků od 1. 7. 2021 o průměrnou roční míru inflace ve výši 3,2 %.
b) Ukládá majetkoprávnímu odboru zvýšit nájemné v souladu s výše uvedeným usnesením.
10. a) Doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej části pozemku p. č. 250/1 v k. ú. Ladín
manželům G. za cenu 200 Kč/m².
b) Ukládá majetkoprávnímu odboru zajistit zpracování materiálu do zastupitelstva města v souladu s výše uvedeným usnesením.
11. a) Schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce nebytových prostor č. 05-2014. Jedná se
o doplnění smlouvy uzavřené mezi městem Konice a Muzeem řemesel Konicka, z. s., se sídlem
Cihelna II č. 604, Konice, IČO: 22740678 o výpůjčku 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 zajistit uzavření dodatku smlouvy dle výše uvedeného bodu
a).
12. Schvaluje použití fondu investic příspěvkové
organizaci Technické služby Konice, dle důvodové zprávy.
13. Schvaluje poskytnutí neúčelových finančních
darů (dle § 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění) ve výši 1 000 Kč
rodičům dítěte při účasti na „vítání občánků“, které se bude konat dne 19. a 26. června 2021.
14. a) Doporučuje ZMK schválit dodatek č. 1 ke
smlouvě o dílo č. SML/2020/0066/MPO na akci
„Technická infrastruktura pro výstavbu RD Konice“.
b) Ukládá majetkoprávnímu odboru zpracovat
materiál do zastupitelstva města v souladu s výše uvedeným bodem usnesení.
15. a) Schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
na akci „Cyklistická komunikace Romže“ projektová dokumentace.
b) Ukládá věcně příslušnému odboru zajistit uzavření dodatku v souladu s výše uvedeným bodem
a).
16. a) Vyhlašuje záměr prodeje plynárenského
zařízení v místních částech Čunín, Křemenec, Runářov, dle samostatné přílohy „Specifikace plynovodní sítě“.
b) Ukládá majetkoprávnímu odboru zpracovat
záměr v souladu s výše uvedeným bodem usnesení.
17. a) Schvaluje Smlouvu č. 21-2021 o výpůjčce
garáží v budově Centra zdravotních služeb č. p.
392 v Konici Technickým službám Konice, p. o.
b) Ukládá majetkoprávnímu odboru zajistit uzavření smlouvy v souladu s výše uvedeným bodem
usnesení.
18. Doporučuje ZMK ke schválení rozpočtové
opatření č. 26/2021, které bude po schválení
v souladu s § 16 odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb.,
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o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
zveřejněno na úřední desce.
19. Doporučuje ZMK ke schválení rozpočtové
opatření č. 27/2021, 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. Schvaluje uzavření Dodatku č. 7 k Rámcové
dohodě č. O2OP/439164 mezi městem Konice
a společností O2 Czech Republic, a. s.
21. Schvaluje rozpočtové opatření č. 28/2021,
které bude v souladu s § 16 odst. 5 zákona č. 250/
2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů zveřejněno na úřední desce.
22. a) Bere na vědomí informace uvedené v přílohách důvodové zprávy.
b) Schvaluje postup ředitelky Základní školy
a gymnázia města Konice, příspěvkové organizace, uvedený v příloze č. 22c důvodové zprávy
k dodržování mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví s ohledem na § 29 zákona
561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiné vzdělávání (školský zákon) a § 101 odst. 1 zákoníku práce.
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Informace
o aktivitách města
Vážení spoluobčané, věřím, že vzhledem k ustupující nákaze COVID brzy obnovíme naše společné setkávání, o kterém budeme informovat prostřednictvím rozhlasu, facebooku i aplikace Česká obec.
Dovoluji si vám ale nabídnout alespoň ve zkratce informace o opravách a investicích na majetku města.
Začnu u oprav místních komunikací. Jejich stav
je na mnoha místech neutěšený, ale rozhodli jsme
se jít cestou vyšší finanční náročnosti, byť bude
pár let trvat, než budou všechny v pořádku. Minulý rok jsme nechali položit nový asfaltobetonový povrch v ulici Vodní a na komunikacích v Runářově. Letos jsme už udělali povrch v ulici Rychnovského a jsme připraveni zahájit rekonstrukci ulice Vápenice. Musíme ale vyčkat, dokud firma ED.G (dříve EON) neuloží napříč komunikací
chráničky elektrického vedení pro plánovanou
rekonstrukci elektrického vedení. Dále jsme

ZÁKLADNÍ ORGANIZACE
V KONICI
VÁS SRDEČNĚ ZVE NA

VÝSTAVU
KRÁLÍKŮ, DRŮBEŽE, HOLUBŮ, EXOTŮ
A KAKTUSŮ

Sobota 7. 8. 2021 od 9.00 do 19.00 hodin
Neděle 8. 8. 2021 od 9.00 do 16.00 hodin
v areálu ČSCH v Konici (za Kružíkovou ulicí)
Vstupné: dospělí 30 Kč / děti do 15 let zdarma
VIDEO na FB MěKS
Občerstvení zajištěno
– Pečené makrely – Točené pivo
Skákací hrad – Tombola

SRDEČNĚ ZVOU POŘADATELÉ
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plánovali rekonstrukci ulice Za Nádražím, kterou
prozatím musíme odložit, neboť jsme po třech
letech konečně obdrželi rozhodnutí o poskytnutí dotace na místní komunikaci v Čuníně. Bohužel dotační peníze obdržíme až po uhrazení faktur z vlastních prostředků, a proto se nemůžeme
současně za nádraží pustit. Rozpočtově jsme nyní už na 3 mil. Kč.
Na ostatních cestách nám tedy nezbývá nic jiného, než lepit díry. Všichni víme, že tento způsob
oprav moc nevydrží, ale jinak to skutečně nejde.
O opravách chodníků asi psát nemusím, jistě jste
si všimli nové části v ulici Karafiátova a máme
v plánu i další části. Nicméně musíme letos investovat 2 mil. Kč do veřejného osvětlení, vybudovat
odstavné místo pro kontejnery u náměstí, investovat do zřízení komunitní kompostárny, spravovat střechy a v neposlední řadě jsme se pustili
do dlouhodobě odkládané rekonstrukce zámecké zdi s rozpočtem 1,5 mil. Kč. Kromě toho, co je
nebo bude vidět, investujeme i do projektových
dokumentací. Již jsme uhradili 360 tis. Kč za projekt rekonstrukce sportovní haly na víceúčelovou sportovní halu, kdy cena díla se vyšplhala na
24 mil. Kč. Požádali jsme o 70% dotaci, ale letos
peníze nečekáme, to by byl div. Z hlediska přípravy projektových dokumentací budeme muset letos ještě hradit projekt na náměstí a prostor před
zámkem, projekt na cyklostezku a projekt na ulici Zádvoří. Suma sumárum 3 mil. Kč. K tomu všemu probíhají investice do infrastruktury rodinných domů. Když to shrnu a podtrhnu, tak finančně jedeme na samé hranici investičních možností. O obavě z covidových dopadů na náš rozpočet
se raději ani nerozepisuji, je to velký strašák.
A pak tu máme ještě mandatorní výdaje, které se
neustále zvyšují. Financujeme nejen chod úřadu
a veřejné osvětlení, ale i provoz školských zařízení (kromě platových nákladů), kulturního centra a samozřejmě i technických služeb, kterým
jsme letos pořídili traktor, mulčovací žací lištu
a nový návěs na kontejnery. Ve výrobě jsou pak
i samotné kontejnery, to vše za cca 2 mil. Kč.
S pozdravem starosta

Dopis občanům Konicka
od praktického lékaře
Vážení občané,
reaguji tímto na nespokojenost některých z Vás,
týkající se delší čekací doby v naší ordinaci. Pro
všechny občany Konicka se snažíme dělat maximum. Zvláště v této nelehké době, kdy nad rámec
naší běžné činnosti denně dobrovolně očkujeme,
provádíme testy na COVID-19, denně vydáváme
zdarma nespočet různých potvrzení a posudků
v souvislosti s pandemií COVID-19 sloužící pro
zaměstnanecké a institucionální účely a k tomu
všemu poskytujeme návštěvní službu. Mám za
to, že to vnímáte pozitivně a dostává se nám od
vás často i poděkování.
Nadále objednáváme pacienty k vyšetření každý
den, a to i přesto, že tuto podmínku máme od pojišťoven stanovenou pouze na jeden den v týdnu.
Všechny objednané pacienty téměř vždy přijmeme do 15 min. Objednávkové časy se prodlužují
pouze při epidemii, vyšetřením handicapovaných
pacientů, provedením akutních léčebných a chi-
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rurgických výkonů, akutními výjezdy do domácnosti, ale bohužel občas i neočekávanou návštěvou nepřizpůsobivých občanů, nerespektujících
žádná pravidla a opatření, případně pak přednostním vyšetřením delikventů pro Policii ČR.
I přes objednané pacienty zvládáme nepřetržitě
řešit i pacienty neobjednané s akutními potížemi. Stran možnosti dovolat se do ordinace poskytujeme jako jediní v okrese Prostějov dvě nezávislé telefonické linky 582 396 454 a 582 396 453.
Za poruchu na lince 582 396 453 v posledním
květnovém týdnu se omlouváme, O2 už však dala vše do pořádku.
Druhá vlna pandemie nám všem dala zabrat, došla ve velké intenzitě i na Konicko a my jsme se
s ní spolu statečně poprali. Aktuálně od 1. června
zaznamenáváme klidnější období, čekárna je konečně taky někdy poloprázdná nebo dokonce
i prázdná. Očekáváme, že tato situace přes prázdniny vydrží, to však pravděpodobně jen do času.
Všichni se musíme připravit na další vlnu pandemie, která pravděpodobně na podzim přijde.
Během prázdnin ordinace poběží nonstop a nadále budeme i očkovat. Na podzim připravujeme
nový webový portál s možností snadné elektronické komunikace s naší ordinací.
S přáním příjemného léta
MUDr. Petr Šmejkal, MHA
všeobecný praktický lékař

Knihovna
Konice

Tipy na prázdninové čtení pro děti

Je tolik příběhů, které stojí za to sdílet. Být dobrou princeznou, či udatným rytířem, být silným
Honzou nebo Chytrou horákyní. Příběhů, kterých
je uchováno v pohádkách pro děti, je nepřeberně, jsou podporou jejich fantazie a poznáváním
dobra a zla. Pojďme na prázdninové putování také
nahlédnout i do světa literárních hrdinů a toulat
se s nimi jejich příběhy. Děti mohou strávit krásné prázdninové dny a nechat se strhnout dobrodružstvími Robinsona Crusoe, Vinnetoua, Rychlých šípů, Harryho Pottera, Komisaře Vrťapky, nebo procestovat celý svět a poznat nebezpečí moří,
starověkých záhad, či objevit svět technických
vymožeností. Percy Jackson, Willy Fog, kapitán
Nemo, nebo oblíbení youtubeři Kovy, Gogo vám
budou dobrými průvodci. Průšvihy na sebe nenechají čekat ani o prázdninách a ti, které je nechávají chladnými a vrhají se do dalších dobrodružství vám o nich mohou vyprávět. Malý poseroutka, Bořík a spol., Bart Simpson, Hihlík, Kouzláci,
Duchaři, Tajná sedma. Všechny zvídavé holky brečí a smějí se se svými kamarádkami, prožívají
napínavá detektivní pátrání, drží pěsti tanečnicím z baletu, psím záchranářkám a fandí všem
upírkám. Nezdolá je žádná překážka a vše vyřeší
s humorem jako Pipi Dlouhá punčocha, Anička,
Ronja, Heidi, Mimoňka a všechny princezny bojovnice. I malí mrňouskové se mohou o prázdninách vydat do pohádkového světa záhadných bytostí, obrů, draků, čarodějnic, tam kde vítězí dobro nad zlem. Princ Bajaja, Pat a Mat, prasátko
Peppa, mašinka Tomáš, Bořek stavitel, Rumcajs
a další hrdinové vás pobaví vtipnými kousky, tak
jako i zvířecí kamarádi, kteří s neotřelou zába-
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vou, moudrostí, odvahou a všemi lidskými vlastnostmi ukáží dětem jakou cestou se ubírat. Mikeš, Chytrá kmotra liška, Pejsek a kočička, Medvídek Pú, Ferda mravenec, Čtyřlístek, Krteček,
Žofka, Baryk nebo Anča a Pepík. Ponořte se na
chvíli do pohádkového světa, povídejte si o knížkách, které jste přečetli a prožívejte o prázdninách příjemné chvíle s vašimi literárními hrdiny.

KNIHOVNA – DOVOLENÁ
2. – 20. srpna 2021

Závěr roku
v Mateřské škole Konice
Školní rok se pomalu blíží ke konci, a i přestože
byl velmi netradiční a plný omezení, závěr roku
v naší školičce byl opravdu pestrý.
Nejprve „přijela pouť“ a my jsme přijali pozvání
p. Zelinky a vydali se s dětmi na náměstí, kde se
děti patřičně vyřádily na kolotočích. Následoval
projektový den v MŠ „Malý chovatel“, ve kterém
se děti prostřednictvím krátkého videa seznámily s významem a přínosem chovatelství. Nejvíce
však děti upoutala živá expozice drobných papoušků, poslouchaly jejich zpěv, pozorovaly stavbu těla a také zkoumaly hebkost peří při hlazení
hrdličky chechtavé. Potom čekalo na děti velké
překvapení – společně jsme se vydali k p. Antlovi, který nás pozval na prohlídku voliér. Děti obdivovaly překrásné papoušky, jejich nádherné
zbarvení, dověděly se spoustu zajímavostí z papouščího života, sledovaly krmení a některé papoušky si mohly i pohladit. Panu Antlovi moc děkujeme. Den dětí jsme oslavili sportovním dopolednem na zahradě mateřské školy. Pro děti bylo
připraveno bublinkování, veselé tancování a stanoviště se sportovními a legračními úkoly. Za snahu a odvahu byly děti odměněny drobnými dárky.
Také jsme se vydali na výlet, tentokrát na pštrosí
farmu. Zde děti pozorovaly krmení pštrosů, hladily si dvoudenní pštrosí kuřata, obdivovaly ohromná pštrosí vejce, pozorovaly při dovádění lamy,
měly možnost nahlédnout do obrovských skleníků a dovědět se, co vše je důležité při pěstování rostlin. Z výletu si děti přivezly nejen spoustu
zážitků, ale také květinku pro maminky. Do konce roku na děti čeká ještě „Pohádková inkluze“
na zahradě mateřské školy – region Haná, také se
chystáme s dětmi na zmrzlinu a poslední akcí
bude tradiční pasování předškoláků na školáky.
Děkujeme za spolupráci Městu Konice, Technickým službám Konice za spolupráci a vstřícné jednání, dobrovolným hasičům za pokácení stromů
a čištění okapů a hlavně rodičům za trpělivost,
pochopení a součinnost.
Všem přejeme krásné prožití prázdnin!
Kolektiv Mateřské školy Konice
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SDH Konice
...pokračování ze str. 1
Všem občanům, kteří nám darovali staré železo
bychom chtěli poděkovat a zároveň oznámit dopředu, že nejspíše na podzim budeme akci opakovat.
Dne 12. 6. 2021 se před konickým zámkem uskutečnila soutěž v požárním sportu. Konkrétně se
jednalo o soutěž konického okrsku. Celá akce
odstartovala ve 13.00 hodin a utkaly se celkem
čtyři sbory dobrovolných hasičů (Konice, Březsko, Dzbel, Šubířov). Soutěžilo se v kategoriích
benjamínci, mladší žáci, starší žáci a muži. Ačkoli se našemu domácímu družstvu nedařilo podle
očekávání, hlavním přínosem pro nás bylo se zase po dlouhé pauze znovu setkat a užít si společné chvíle. Potěšilo nás také to, že nás přišli podpořit místní občané města Konice a strávili s námi
společné odpoledne. Poprvé se akce konala před
konickým zámkem, čímž bychom chtěli poděkovat za tuto možnost, protože malebné prostředí
zámku dodávalo osobitou atmosféru celé akci.
Dále bychom chtěli poděkovat všem zúčastněným sborům za účast, sponzorům za podporu
a především všem našim členům za organizaci
celé akce.
Šmída Jaroslav, SDH Konice
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Sobota 3. 7. 2021 – Žďár nad Sázavou
Odjezd z autobusového nádraží v 7.00 hodin. Návrat do 18.00 hodin. 5 km, 12 km.
Neděle 11. 7. 2021 – Krakovec – sv. Antoníček
Busem do Laškova, Kandie v 12.30 hodin. Odtud
po ZZ do Krakovce (kaplička sv. Antoníčka), dále
po ŽZ Rakoveckým údolím přes Ochozskou kyselku do Konice. 12 km.
Neděle 18. 7. 2021 – Plumlov
Vlakem v 9.11 hodin do Prostějova. Po ČZ přes
Hloučel dojdeme do Plumlova. Odtud zpět busem
v 13.01 hodin nebo v 16.32 hodin zpět do Prostějova a do Konice. 10 km
Sobota 24. 7. 2021
Čechy pod Kosířem – Josefokol
Busem v 7.35 hodin přes Pěnčín do Čech. Prohlídka, muzeum. Zpět po silnici do Hluchova a na
Bělák. Dále po žluté přes zámeček na Ptenský
Dvorek nebo až na Stražisko na vlak. Odjezd z Ptení v 15.14 hodin (17.31 hodin.) 8 km, 12 km
Neděle 1. 8. 2021 – Stínava
Vlakem v 12.40 hodin na Ptenský Dvorek, odtud
ŽZ nad Pohodlí a MZ do Stínavy. Kousek po silnici do Holubic a přes Ptení na Ptenský Dvorek
k vlaku. Odjezd v 17.30 hodin. 15 km
INZERCE

Koupím chatu / chalupu
v blízkém okolí Konice.
Tel.: 605 541 452
Sháním ke koupi rodinný dům
s větší zahradou. Děkuji.
Mobil: 731 078 958

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

Prázdninový program v Srdíčku
Na prázdninový program se přihlaste
prosím předem L. Veselé (SMS) 723 961 195
Pá 2. 7. (9.30 – 12.00) Prázdninový program
St 7. 7. (9.30 – 12.00) Prázdninový program
Pá 9. 7. (9.30 – 12.00) Prázdninový program
St 14. 7. (9.30 – 12.00) Prázdninový program
Od 15. července do konce srpna
MC ZAVŘENO – Příměstské tábory
V pátek 30. 7. od 15.30 hodin vás srdečně
zveme na tradiční Prázdninové odpoledne
se Srdíčkem (viz str. 4)
Od září 2021 bude v Mateřském centru
opět pravidelný program!
Těšíme se na všechny malé i velké návštěvníky
a přejeme krásné a pohodové léto :-)

Letní provoz
v komunitním centru
V červenci bude budova uzavřena od středy
7. do pátku 9. 7. 2021 z důvodu čerpání dovolené. A dále ve čtvrtek 19. a pátek 20. 8. 2021
z důvodu účasti na konferenci.
Komunitní centrum mimo uvedené dny bude celé
léto v provozu. Máme pro vás připravenou možnost posezení na terase za budovou. Uvnitř si můžete zahrát ping-pong a stolní fotbálek nebo si
přijít vyzkoušet nové společenské hry. K dispozici je vám také komunitní knihovna, která čeká
na své čtenáře. Jsme tady pro vás a můžete za
námi přijít si jen tak popovídat nebo nám sdělit
své nápady a náměty týkající se nejen aktivit
v komunitním centru, ale také ve městě. Přijít můžete v pracovní dny, vzhledem k prázdninovému
provozu doporučujeme předem si zavolat. Konkrétní akce budeme zveřejňovat, jak jste zvyklí.
Na facebooku a webu města, v aplikaci Česká
obec, na nástěnce podatelny městského úřadu,
ve výloze komunitního centra a dalších výstavních plochách. Těšíme se na setkání s vámi.
Tým pracovníků komunitního centra :-)

V komunitním centru v Konici
funguje SOS Kompas již více než rok
Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi
SOS dětských vesniček – SOS Kompas pomáhá
rodinám na Konicku již řadu let a to přímo v domácnostech klientů. Od roku 2020 poskytují pracovníci organizace poradenství a pomoc také
v poradně, která se nachází v budově komunitního centra v Konici. Dojíždí sem každé pondělí
od 8.00 do 12.00 hodin.
Služba je poskytována rodinám s dětmi, které se
ocitly v nepříznivé životní situaci a nejsou schopny ji samy vyřešit. Současně má vzniklá situace
nepříznivý dopad právě na děti.
Cílovým stavem je rodina, která je schopná samostatně zvládat problémy každodenního života, a zajistí svým dětem odpovídající prostředí pro
jejich všestranný rozvoj a bezpečí. Kromě formy
ambulantní je služba poskytována i v terénu,
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přímo v domácnostech klientů, a to následovně: pondělí 12.30 – 17.00, středa 7.00 – 11.30,
12.00 – 17.00, čtvrtek 7.00 – 11.30, 12.00 – 15.00,
pátek 7.00 – 11.30, 12.00 – 13.30.
Kontaktní telefon: Mgr. Regina Šverdíková
tel.: 773 686 600, terénní sociální pracovník

KULTURNÍ PŘEHLED
ČERVENEC 2021
9. 7. – 8. 8. výstava v galerii zámku

OBRAZY MILADY LENFELDOVÉ viz str. 1
2. 7. – LEGENDY KONICE viz Zpravodaj č. 6
5. 7. – ŽVÁČKŮV FESTIVAL viz Zpravodaj č. 6
30. 7. – PRÁZDNINOVÉ ODPOLEDNE
SE SRDÍČKEM viz str. 4

MĚSTSKÁ KNIHOVNA KONICE
Po –St –Pá 9.00 –11.00, 11.30 –16.00
(KNIHOVNA – DOVOLENÁ 2. – 20. 8. 2021)

Křemenec (Pá 17.00 –18.30)
Nová Dědina (So – lichý týden, 14.00 –15.30)

ZÁMEK KONICE
a TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM
viz str. 1

Divadlo Šňůra Konice
...pokračování ze str. 1
Všichni členové souboru vkládali do této činnosti nejen úsilí, ale hlavně nadšení, vlastní nápady
a především srdce. Soubor tvoří jedenáct stálých
členů: Zuzana Motlová, Jan Polcr, Roman Krejčíř,
Viktor Krejčíř, Anežka Rouš Dvořáková, Dagmar
Rozsívalová, Bronislav Fojt, Alena Kojdlová, František Tyl, Eva Anna Procházková a Lucie Krejčí.
Za Šňůru bych vás ráda informovala o odehrané
premiéře divadelní hry Páni vesmíru aneb koupím duši, kterou jsme představili v Brodku u Konice. Autorem a režisérem je Roman Krejčíř z Velkých Opatovic, který tuto svou v pořadí již pátou
hru s důvěrou svěřil konickému souboru.
Šňůra se letos dostala i na přehlídku amatérských
divadelních souborů do Miletína, kam jsme se vydali již 12. června. Bylo to naše druhé vystoupení před publikem a první před odbornou porotou. Máme velikou radost, že lektorský sbor udělil čestná uznání:
• Romanu Krejčířovi za text inscenace Páni vesmíru, aneb koupím duši souboru Divadlo Šňůra, Konice
• Viktoru Krejčířovi za bezprostřednost hereckého projevu v roli Igora
• Aleně Kojdlové za herecký výkon v roli Uklízečky Žofie
• Janu Polcrovi za herecký výkon v roli Doktora
Martanoviče
• Zuzaně Motlové za herecký výkon v roli mechanického nosiče – Sofbota.
Další představení nás čeká 2. července v Rýmařově, kde si vyzkoušíme vyhlášený amfiteátr La Skála s laskavým přijetím pana Ladislava Gina Šína.
V Konici nás mohou diváci vidět v neděli
12. září 2021 v rámci festivalu Divadla na
zámku.
Více na http://divadlosnura.webnode.cz/
Za Divadlo Šňůra Konice, Lucie Krejčí
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