
USNESENÍ 
12. zasedání Zastupitelstva  Města  Plumlova 

ze dne 16.12.2020 
 
 
Zastupitelstvo Města Plumlova vzalo na vědomí: 
UZ-12/2020/2/1 – kontrolu plnění usnesení přijatých na minulých zasedání ZMP. 
UZ-12/2020/3/1 – informaci o činnosti Finančního a Kontrolního výboru ZMP v minulém období. 
UZ-12/2020/4/1 – informaci o probíhajících a připravovaných investičních akcích Města Plumlov. 
 
Zastupitelstvo Města Plumlova po projednání schválilo: 
UZ-12/2020/1/1 – jmenování ing. F.Kocourka a pí J. Špačkové zapisovateli jednání 12. zasedání ZMP. 
UZ-12/2020/1/2 – složení návrhové komise: p. ing. O.Svoboda, pí Mgr. J.Zelená a za ověřovatele 
zápisu: p. P.Piňose, DiS. a p. ing.A. Zapletala. 
UZ-12/2020/1/3 – doplnění programu 12. zasedání Zastupitelstva Města Plumlova o nový bod č.10: 
souhlas s podáním žádosti o dotaci na výstavbu cyklostezky u Plumlovské přehrady z dotačního 
programu Olomouckého kraje v roce 2021. 
UZ-12/2020//1/4 – upravený program 12. zasedání Zastupitelstva Města Plumlova dne 16.12.2020. 
UZ-12/2020/5/1 – rozpočet Města Plumlov na rok 2021, kdy oproti vyvěšenému návrhu rozpočtu dojde 
k navýšení na straně kapitálových výdajů o 2.800.000,- Kč (pořízení hasičské cisterny – paragraf 5512, 
položka 6123) a současně k navýšení financování o 2.800.000,- Kč (položka 8123-čerpání úvěru) – 
(příloha č.1). 
UZ-12/2020/6/1 – střednědobý výhled rozpočtu Města Plumlov na období 2022-2023 (příloha č.2). 
UZ-12/2020/7/1 – rozpočtové opatření Města Plumlov č. 12/2020 (příloha č.3). 
UZ-12/2020/8/1 – cenu vodného pro zákazníky VAKu svazku obcí Plumlov-Vícov od 1.1.2021 jako 
dvousložkovou, kdy pohyblivá část je stanovena ve výši ve výši 40,- Kč/m3 včetně DPH. 
UZ-12/2020/8/2 – cenu stočného pro zákazníky VAKu svazku obcí Plumlov-Vícov od 1.1.2021 jako 
jednosložkovou, kdy je cena stanovena ve výši 41,60 Kč/m3 včetně DPH. 
UZ-12/2020/10/1 – souhlas s podáním žádosti o dotaci na výstavbu cyklostezky u Plumlovské přehrady 
z dotačního programu Olomouckého kraje v roce 2021. 
 
Zastupitelstvo Města Plumlova po projednání neschválilo: 
UZ-12/2020/9/1 – odkoupení pozemku p.č. 372 v k.ú. Plumlov o výměře 645 m2 od p. M. Kalába, 
Plumlov. 
UZ-12/2020/9/3 – vyhlášení záměru prodeje části pozemku p.č. 449/1 v k.ú. Žárovice podle žádosti p. 
P. Eyera, Žárovice. 
 
Zastupitelstvo Města Plumlova uložilo: 
UZ-12/2020/9/2 – místostarostovi Města Plumlova p. J.Nezvalovi, v termínu do 30.4.2021, provést 
inventarizaci vlastnictví pozemků pod komunikacemi v územním obvodu města. 
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