Zápis z 10. zasedání Zastupitelstva Města Plumlova,
konaného dne 2.9.2020
v zasedací místnosti Městského úřadu v Plumlově
Účast: pí Ambrožová, p. Borský, p. Hyndrich, pí Jančíková, p. Mgr. Jeřábek, pí MUDr. Jeřábková, p. Nezval,
p. Piňos, DiS, p. Sušeň, p. ing. Svoboda, p. ing. Zapletal, pí Mgr. Zelená
Omluveni: p. ing. Otruba, p. Vrána, p. Vymazal
Zapisovatelé: p. ing. F.Kocourek, pí J.Špačková
Návrhová komise: p. Piňos, DiS, p. Mgr. Jeřábek
Ověřovatelé zápisu: pí Ambrožová, p. Sušeň
Program jednání:
1)
Zahájení, určení zapisovatele, jmenování ověřovatelů zápisu.
2)
Kontrola plnění usnesení uložených na minulých jednáních zastupitelstva města.
3)
Informace o činnosti finančního a kontrolního výboru zastupitelstva města.
4)
Informace o investičních akcích Města Plumlov.
5)
Aktualizace Plánu financování obnovy vodovodu a kanalizace – Město Plumlov.
6)
Úprava směrnice Města Plumlov o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.
7)
Doplnění členů do Osadního výboru Hamry.
8)
Souhlas s podáním žádosti o dotaci – 1.etapa rekonstrukce chodníků u zdravotního střediska.
9)
Návrh rozpočtového opatření Města Plumlov č.8/2020.
10) Diskuse.
11) Závěr.
K bodu 1:
10.zasedání Zastupitelstva Města Plumlova zahájila paní starostka G.Jančíková ve středu 2.9.2020 cca v
17.00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu v Plumlově. Přivítala přítomné, uvedla, že je přítomno
12 členů zastupitelstva, pánové ing. M. Otruba, Vrána a Vymazal se z různých důvodů z dnešního jednání
omluvili, ale i přesto je dnešní jednání je usnášení schopné. Do funkce zapisovatelů navrhla přítomným
určit pana ing. F. Kocourka a paní J.Špačkovou, do návrhové komise doporučila jmenovat pana T.Piňose,
DiS. a pana Mgr. L.Jeřábka, za ověřovatele zápisu paní L.Ambrožovou a pana A.Sušeně. Nikdo
z přítomných neměl připomínky – jmenování zapisovatele, složení návrhové komise a ověřovatelů zápisu
a zapisovatele bylo odsouhlaseno.
UZ-10/2020/1/1 – Zastupitelstvo Města Plumlova (dále jen „ZMP“) schválilo jmenování ing. F.Kocourka a pí
J. Špačkové zapisovateli jednání 10.zasedání ZMP.
Hlasování: 12 hlasů pro.
UZ-10/2020/1/2 – ZMP schválilo složení návrhové komise: p. T.Piňos, p. Mgr. L.Jeřábka a za ověřovatele
zápisu pí L.Ambrožovou a p. A.Sušeně.
Hlasování: 12 hlasů pro.
Paní starostka seznámila přítomné s navrženým programem dnešního jednání zastupitelstva města. Ten
byl členům zastupitelstva města rozeslán elektronickou poštou a současně vyvěšen na úředních deskách.
Nezazněly žádné připomínky k navrženému programu, hlasováním byl program 10.zasedání Zastupitelstva
Města Plumlova jednomyslně odsouhlasen.
UZ-10/2020/1/3 – ZMP schválilo program 10. zasedání Zastupitelstva Města Plumlova dne 2.9.2020.
Hlasování: 12 hlasů pro.
K bodu 2:
Paní starostka provedla kontrolu plnění usnesení uložených na minulých zasedáních zastupitelstva města.
Uvedla, že nejsou evidovány žádné nesplněné úkoly. Na minulých jednáních zastupitelstva města bylo
debatováno o zvýšené intenzitě dopravy v Ohrozimské ulici v Plumlově i v souvislosti s opravou mostu v
Mostkovicích. S investorem bude diskutováno o možnosti umístit na Ohrozimskou ulici dopravní značku
omezující průjezd vozidel nad 3,5 tuny (návrh pana Sušeně).
Vedení města absolvovalo schůzku s náměstkem hejtmana Olomouckého kraje pro dopravu ve věci
směrování dopravy po dokončení severního obchvatu Prostějova – nákladní doprava bude vedena po
„Tiché“ na kruhový objezd u Domamyslic.
UZ-10/2020/2/1 – ZMP vzalo na vědomí kontrolu plnění usnesení přijatých na minulých zasedání ZMP.
K bodu 3:
Na dotaz paní G. Jančíkové uvedl pan Mgr. L.Jeřábek, předseda Kontrolního výboru Zastupitelstva Města
Plumlova, že se od posledního zasedání zastupitelstva města neuskutečnilo žádné jednání tohoto výboru.

Pan A. Sušeň, předseda Finančního výboru Zastupitelstva Města Plumlova uvedl, že jednání tohoto výboru
proběhlo 26.8.2020. Na svém zasedání posoudili plnění rozpočtu Města Plumlov za 1.pololetí r.2020, jeho
čerpání probíhá v souladu s rozpočtovými pravidly. Mimo to byli paní starostkou seznámeni s probíhajícími
a připravovanými investicemi. Členům FV ZMP byly poskytnuty informace o výběru poskytovatele a
zdůvodněn účel revolvingového úvěru, o jehož přijetí bylo zastupitelstvem města rozhodnuto.
Paní starostka zmínila, že by ve spolupráci s členy kontrolního výboru chtěli připravit návrh nové obecně
závazné vyhlášky o užívání veřejného prostranství.
UZ-10/2020/3/1 – ZMP vzalo na vědomí informaci o činnosti Finančního a Kontrolního výboru ZMP
v minulém období.
K bodu 4:
Paní starostka hovořila o těchto investičních akcích:
a) cyklostezka – probíhají stavební práce, ve směru k Mostkovicím byla dokončena pokládka elektrických
kabelů, v příštím týdnu bude položen asfaltový povrch, k předčasnému využívání byla předána je část
cyklostezky od Valáška po Hloučelu, zhotovitel připravuje realizaci mostu, řeší se změnové listy a
posunutí termínu dokončení (duben 2021),
b) chodníky – byla usazena konstrukce mostu, zhotovitel (EDMA Drnovice, s.r.o.) pracuje se na jeho
kompletaci, podle dodatku smlouvy o dílo by měla být stavba dokončena do 15.10.2020,
c) oprava učeben v ZŠ + rekonstrukce WC-chlapci – v pondělí 31.8.2020 byly učebny slavnostně
předány, bude řešeno „finanční vypořádání“ s poskytovateli dotace,
d) „vysoký“ zámek – byla uzavřena smlouva o dílo se společností DRYMAT CZ, s.r.o., Chrudim, práce by
měly probíhat v období 9-11/2020 a poté 2.etapa v roce 2021, prováděna bude sanace vlhkosti v
baště – odstranění podkladních vrstev dlažby na terase, položení nové „skladby“, odstranění omítek,
elektroosmóza…,
e) hasičská cisterna – je podepsaná smlouva s firmou ZHT Group s.r.o., Hranice, vedení města bylo na
„inspekci“ přímo ve výrobním závodě, automobil by měl být předán během listopadu 2020,
f)
započaly práce na opravě sochy sv.Petra z Alcantery (před zámkem),
g) bude připraveno výběrové řízení na výstavbu 2.etapy kanalizace v ATC ŽRALOK Plumlov, investice je
dotovaná z 50% Olomouckým krajem,
h) na dnešním zasedání rady města byl vybrán dodavatel herních prvků na dětské hřiště v Hamrech
(HRAS s.r.o., Havířov),
i)
pokračují práce na přípravě nového územního plánu Plumlova-uskutečnila se schůzka projektantů
s členy zastupitelstva, jednání s občany se pravděpodobně uskuteční v listopadu 2020,
j)
SFŽP rozhodlo o poskytnutí dotace na výstavbu splaškové kanalizace v Hamrech, aktuálně jsme
získali i stavební povolení pro výstavbu kanalizace na Běliskách (budeme hledat vhodný dotační titul),
k) pracuje se na podkladech pro získání stavebního povolení pro výstavbu nového přivaděče vody do
Plumlova +vodojemu,
l)
z dotačního programu Olomouckého kraje jsme získali dotaci (500.000,- Kč) na opravu dešťového
oddělovače na ulici Boskovické, bude naplánováno setkání s SSOK o podmínkách pro případnou
realizaci stavby…
UZ-10/2020/4/1 – ZMP vzalo na vědomí informaci o probíhajících a připravovaných investičních akcích
Města Plumlov.
K bodu 5:
Pan ing.A.Zapletal zpracoval aktualizaci Plánu financování obnovy vodohospodářské infrastruktury. Ve
svém úvodní slově zmínil, že aktualizaci je nutné dělat minimálně 1x za 5 roků, plán vychází z existujícího
stavu vodovodní a kanalizační sítě. Zdrojem financování je zatím pouze nájemné, účetní odpisy a zdroje
z rozpočtu vlastníka infrastruktury. Vzhledem ke „stáří“ vodovodní sítě by měl roční příspěvek činit okolo
6.000.000,- Kč/rok, reálně jsme schopni do něj uložit ročně okolo 1.500,000,- Kč. Pan ing. Zapletal uvedl,
že je rád, že do fondu obnovy směřují nějaké finanční prostředky a mohou se průběžně provádět menší
opravy. Nikdo z přítomných neměl otázku ani připomínky – odsouhlaseno.
UZ-10/2020/5/1 – ZMP schválilo Aktualizaci Plánu financování obnovy vodovodu a kanalizace Města
Plumlov (příloha č.1).
Hlasování: 12 hlasů pro.
K bodu 6:
Dalším projednávaným materiálem byl návrh úpravy směrnice Města Plumlov o zadávání veřejných
zakázek malého rozsahu. Původní text směrnice vznikl v roce 2013, do dnešních dnů se „posunuly“
cenové hranice jednotlivých kategorií. Při praktickém využívání směrnice přinášela určité „komplikace“,
proto byl zpracován a s členy zastupitelstva města prodiskutován návrh její změny. Ani k tomuto
dokumentu nezazněly žádné připomínky či návrhy na doplnění.

UZ-10/2020/6/1 – ZMP schválilo úpravu Směrnice Města Plumlov o zadávání veřejných zakázek malého
rozsahu ke dni 2.9.2020 (příloha č.2).
Hlasování: 11 hlasů pro, ing. Zapletal se zdržel hlasování.
K bodu 7:
Osadní výbor Hamry má aktuálně 7 členů, byli navrženi 2 noví kandidáti – paní Bc. V.Vémolová a
D.Vémola (předseda SDH Hamry). Paní starostka v komentáři řekla, že je ráda za občany, kteří jsou
aktivní a chtějí pracovat, tudíž jejich zvolení doporučuje. I přítomný předseda OV Hamry-p. Bc. V.Hýbl, že
je s nimi připraven spolupracovat.
UZ-10/2020/7/1 – ZMP zvolilo členy Osadního výboru v Hamrech paní Bc. Vendulu Vémolovou a pana
Dominika Vémolu.
Hlasování: 12 hlasů pro.
K bodu 8:
Paní Jančíková uvedla, že máme zpracovaný projektovou dokumentaci na opravu chodníků a úpravu
prostoru u zdravotního střediska v Plumlově. Řešen je „záliv“ pro zastavení vozidel přivážející děti do školy,
zvyšuje se počet parkovacích míst. Proti části projektu (parkovací místa za zdravotním střediskem)
směřuje odvolání, o němž není zatím rozhodnuto.
Místní akční skupina Prostějov-venkov vyhlásila dotační titul na „zvýšení bezpečnosti dopravy“, do kterého
bychom se chtěli přihlásit a 1.etapu stavebních prací realizovat. Nebude se provádět část stavby, proti níž
občané „protestují“. Popsala, co detailně by se mělo stavět, mohli bychom získat až 95% uznatelných
nákladů (což by bylo cca 1.900.000,- Kč), Město Plumlov by platilo něco přes 1.000.000,- Kč (vlastní podíl
a neuznatelné náklady). Nezazněly žádné dotazy, Paní starostka uvedla, že podáváme žádost, realizace
bude zahájena až v případě získání dotace.
UZ-10/2020/8/1 – ZMP schválilo souhlas s podáním žádosti o dotaci-realizace 1.etapy rekonstrukci
chodníků u zdravotního střediska.
Hlasování: 12 hlasů pro.
K bodu 9:
Paní účetní Vykydalová okomentovala návrh rozpočtového opatření Města Plumlov č.8/2020. Ten
obsahuje na straně příjmů mimořádnou dotaci na pokrytí výpadku daňových příjmů (koronavirus),
proplacenou dotaci na výstavbu cyklostezky, dotaci na volby a odvod Klubového zařízení Plumlov, p.o. na
spolufinancování 2.etapy výstavby kanalizace v autokempu. Na straně výdajů jsou navýšeny prostředky na
opravy místních komunikací, na opravu topení v kulturním domě v Žárovicích, na zmíněnou výstavbu
2.etapy kanalizace v ATC ŽRALOK Plumlov, na realizaci dětského hřiště v Hamrech. Dotace na
rekonstrukci učeben v ZŠ je podrobněji rozčleněna. Z drobnějších výdajů členové rady města rozhodli o
výměně podlahové krytiny v lékárně, zhotovení pamětní desky na kapličku v Hamrech…
UZ-10/2020/9/1 – ZMP schválilo rozpočtové opatření Města Plumlov č. 8/2020 (příloha č.3).
Hlasování: 12 hlasů pro.
K bodu 10:
Předposledním bodem dnešního zasedání Zastupitelstva Města Plumlova byla diskuse, v níž zaznělo:
a) pan Pírek:
−
upozornil na nakloněný strom za domem paní Vyroubalové na Běliskách, požádal o prořezání či jinou
odbornou úpravu, pan Sušeň upozornil, že strom možná roste na pozemku Lesů ČR, je to potřeba
prověřit,
−
připomínal špatný stav „obloukového mostu“, není už na něm žádný beton ani asfalt, bylo mu
odpovězeno, že Město Plumlov není vlastníkem a Povodí Moravy, s.p. se k vlastnictví nehlásí, paní
starostka uvedla, že asi stejně bude potřebné „nějak“ situaci řešit-hledat vhodný dotační titul,
zpracovat projekt a most opravit,
b) pan Bc.V.Hýbl:
−
požádal pracovníky Klubového zařízení Plumlov o provedení dohodnutých úprav na parčíku před
kapličkou v Hamrech, zhotovení stání pro kontejnery na tříděný odpad, chodníku k nim a k vývěsce,
výsadbu zeleně apod…, ředitel KZ Plumlov, p.o. – pan M. Hyndrich odpověděl, že s realizací prací
počítají během měsíce září 2020,
−
připomenul se s požadavkem na opravu budovy osadního výboru-paní starostka řekla, že se
zajímáme o možnost financovat rekonstrukci z dotace MAS Prostějov-venkov, ale výzva má být
vyhlášena až začátkem příštího roku,
c) pan Novotný – ptal se, zda „nezapadnul“ jeho požadavek na aktualizaci pasportu místních komunikací
(Žárovice), paní Jančíková mu odpověděla, že pasport se zpracovává přes Mikroregion Plumlovsko a
podnět tazatele byl zpracovatelům předán,
d) paní Indrová – dotazovala se na stav řešení reklamace kanalizace v Žárovicích – o dohodnutém
návrhu řešení ji informoval pan ing. A. Zapletal – do doby napojení splaškové kanalizace od Hamer se

zhotovitel stavby zavázal 2x ročně provádět proplach kanalizace a bude zhotovitelem provedena
oprava poklopu kanalizační šachty.
Nikdo z přítomných se už do diskuse s dalším příspěvkem nepřihlásil, proto byla paní starostkou ukončena.
K bodu 11:
Paní starostka poděkovala přítomným za účast na dnešním jednání a 10.zasedání Zastupitelstva Města
Plumlova ukončila cca v 17.45.

Ověřovatelé zápisu:

………………………………….
Lenka Ambrožová

………………………………...
Adolf Sušeň

……………………………………
Martin Hyndrich
místostarosta města

……………………………….
Gabriela Jančíková
starostka města

