Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Města Plumlova,
konaného dne 25.11.2020
v sále STAVA, Plumlov č.p. 165
Účast: pí Ambrožová, p. Borský, p. Hyndrich, pí Jančíková, p. Mgr. Jeřábek, pí MUDr. Jeřábková, p. Nezval,
p. ing. Otruba, p. Piňos, DiS, p. ing. Svoboda, p. Vrána, p. Vymazal, p. ing. Zapletal, pí Mgr. Zelená
Omluven: p. Sušeň
Zapisovatelé: p. ing. F.Kocourek, pí J.Špačková
Návrhová komise: pí Ambrožová, p. Nezval
Ověřovatelé zápisu: p. Borský, p. ing. Otruba
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) Směna pozemku p.č. 1637 za pozemek p.č 1692, oba v k.ú. Krumsín + bezúplatný převod pozemku
p.č. 110/4 v k.ú. Žárovice.
6) Návrh rozpočtového opatření Města Plumlov č.11/2020.
7) Úprava pověření pro členy Rady Města Plumlova k přijímání rozpočtových opatření.
8) Schválení souhlasu s podáním žádostí o dotace z dotačních programů Ministerstva pro místní rozvoj
ČR a Olomouckého kraje na rok 2021.
9) Diskuse.
10) Závěr.

K bodu 1:
11.zasedání Zastupitelstva Města Plumlova zahájila paní starostka G.Jančíková ve středu 25.11.2020 cca
v 17.05 hodin v sále STAVA, Plumlov č.p. 165. Důvodem, proč se zastupitelé scházejí v „náhradních
prostorech“, je aktuálně platný nouzový stav a omezení spojená s epidemií COVID 19. Paní starostka
v úvodním slově uvedla, že druhá vlna epidemie snad končí a vyslovila přání, aby třetí ani nebyla.
Poděkovala všem přítomným za zodpovědný přístup, řekla, že poděkuje všem spoluobčanům
v připravovaném zpravodaji. Hovořila o zkušenosti z domova důchodců – zmínila, že podle ní není největší
problémem pro klienty DpS nemoc, ale chybějící sociální kontakty. Vyjádřila víru, že se situace bude snad
už vracet do „normálního stavu“.
Paní starostka uvedla, že je přítomno 14 členů zastupitelstva, pan A. Sušeň se z dnešního jednání omluvil.
Do funkce zapisovatelů navrhla přítomným určit pana ing. F. Kocourka a paní J.Špačkovou, do návrhové
komise doporučila jmenovat paní L.Ambrožovou a pana J.Nezvala, za ověřovatele zápisu pana
O.Borského a pana ing. M.Otrubu. Nikdo z přítomných neměl připomínky – jmenování zapisovatele,
složení návrhové komise a ověřovatelů zápisu a zapisovatele bylo odsouhlaseno.
UZ-11/2020/1/1 – Zastupitelstvo Města Plumlova (dále jen „ZMP“) schválilo jmenování ing. F.Kocourka a pí
J. Špačkové zapisovateli jednání 11.zasedání ZMP.
Hlasování: 14 hlasů pro.
UZ-11/2020/1/2 – ZMP schválilo složení návrhové komise: pí L.Ambrožová, p. J.Nezval a za ověřovatele
zápisu p. O.Borského a p. ing. M.Otrubu.
Hlasování: 14 hlasů pro.
Paní starostka seznámila přítomné s navrženým programem dnešního jednání zastupitelstva města. U
bodu č.8 (podání žádostí o dotace) požádala o „rozšíření“ i o dotační program Místní akční skupiny
Prostějov-venkov, o.p.s., kde bychom chtěli zpracovat a podat žádost o dotaci na rekonstrukci sociálního
zázemí na osadním výboru v Hamrech. Žádné další připomínky ani návrhy na doplnění navrženého
programu nezazněly, hlasováním byl program 11.zasedání Zastupitelstva Města Plumlova jednomyslně
odsouhlasen.
UZ-11/2020/1/3 – ZMP schválilo program 11. zasedání Zastupitelstva Města Plumlova dne 25.11.2020.
Hlasování: 14 hlasů pro.
K bodu 2:
Paní starostka provedla kontrolu plnění usnesení uložených na minulých zasedáních zastupitelstva města.
Uvedla, že nejsou evidovány žádné nesplněné úkoly.
UZ-11/2020/2/1 – ZMP vzalo na vědomí kontrolu plnění usnesení přijatých na minulých zasedání ZMP.

K bodu 3:
Předseda Finančního výboru Zastupitelstva Města Plumlova – pan A. Sušeň je z dnešního zasedání
omluven, nicméně předal paní starostce zprávu ze schůzky členů tohoto výboru, konané dne 18.11.2020.
Paní účetní R.Vykydalová ji krátce okomentovala – byl probírán návrh rozpočtu Města Plumlov na rok
2021. Členové FV ZMP jej doporučili ke schválení, návrh rozpočtu byl v v závěru minulého týdne zveřejněn
na úřední desku a bude projednán na prosincovém zasedání zastupitelstva města (16.12.2020).
Pan Mgr. L.Jeřábek, předseda Kontrolního výboru Zastupitelstva Města Plumlova, řekl, že se členové
tohoto výboru sice osobně nesešli, ale po emailové komunikaci zpracovali návrh úprav textu obecně
závazné vyhlášky o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, který následně prezentoval na
jednom ze zasedání rady města. Paní G.Jančíková doplnila jeho slova tím, že návrhem této OZV by se
měli zabývat členové zastupitelstva města na pracovní poradě před prosincovým jednáním ZMP.
UZ-11/2020/3/1 – ZMP vzalo na vědomí informaci o činnosti Finančního a Kontrolního výboru ZMP
v minulém období.
K bodu 4:
Dalším bodem byla informace o investičních akcích Města Plumlov. Paní starostka uvedla:
a) rekonstrukce učeben v ZŠ Plumlov – akce byla stavebně dokončena před začátkem školního roku,
proběhlo vyúčtování vůči poskytovatelům dotací, ty už nám byly i proplaceny, celkové náklady byly
cca 10.500.000,- Kč, z rozpočtu města bylo hrazeno cca 2.500.000,- Kč, z čehož asi 1.500.000,- Kč je
z úvěru u KB, a.s., aktuálně se vyskytl na opravených záchodech „problém“ s vodou, budeme jej řešit
reklamaci vůči dodavateli,
b) cyklostezka – stavební práce plánované na rok 2020 jsou dokončeny, proběhla instalace mobiliáře, na
začátku roku 2021 by měl být zhotoven most – není dořešen, se zhotovitelem jsme se doposud
neshodli na výši jeho ceny, „ve hře“ je i varianta nové veřejné soutěže na dodávku mostu, vyřešeno je
prodloužení termínů pro čerpání a vyúčtování dotačních prostředků (IROP i Olomoucký kraj),
− pan ing. M.Otruba – nesouhlasil s výrokem, že je nainstalován všechen mobiliář, pan místostarosta
J.Nezval řekl, že byl prvotně namontován na část cyklostezky, která už byla předána k užívání
(zkolaudována), pro další lavičky a odpadkové koše je zhotoven betonový základ a měly by být
instalovány v nejbližší době,
c) chodníky – stavba je dokončena i zaplacena, podali jsme žádost o proplacení dotace, za příznivého
počasí bude zhotovena stěrka na mostě přes Hloučelu,
− pan M.Vrána –vyjádřil obavu z toho, že při odvozu kontejnerů na odpad od bývalé školy nebudou
popeláři schopni přejet přes zatravněnou plochu (dnes pokrytou ornicí), měla by se podle jeho
názoru zpevnit např. recyklátem, paní starostka uvedla, že jde o pozemek ve správě SSOKbudeme hledat řešení,
− celkové náklady na tuto akci přesáhly cca 6.300.000,- Kč, je předpoklad, že nám bude do konce
roku proplacena dotace, z úvěru bude čerpán cca 1.000.000,- Kč,
d) „vysoký“ zámek – aktuálně probíhá betonování podkladního betonu na baště, do konce listopadu bude
ještě položena izolace, umístěny nové chrliče pro odvod dešťových srážek, práce budou pokračovat
v roce 2021 2.etapou, kdy budou odstraněny omítky a zhotovena elektroosmóza, stavbu realizuje
DRYMAT, s.r.o., Chrudim, termín pro realizaci bude z důvodu technického řešení prodloužen do
8.12.2020, pan J.Nezval detailněji popsal práce, které proběhly,
e) hasičská cisterna – vedení města bylo už 2x na „inspekci“ přímo ve výrobním závodě, automobil by
měl být předán během listopadu 2020, probíhají provozní zkoušky, vyskytly se určité „problémy“, ty
dodavatel řeší, smlouvy s poskytovateli dotace se budeme snažit „upravovat“ podle „aktuálního
vývoje“,
f)
byly dokončeny práce na výstavbě 2.etapy kanalizace v ATC ŽRALOK Plumlov, stavbu realizovala
firma JIM Dynamic Project s.r.o., Žárovice, musíme najít řešení „dopojení“ rozvodu kanalizace na
kanalizační řád, chtěli jsme navázat na dokončené pozemkové úpravy v Plumlově, ty však asi ještě
nebudou „vyhlášeny“,
g) realizuje se oprava odlehčovací komory dešťové kanalizace na ulici Boskovické v Plumlově, zhotovitel
INSTA CZ s.r.o., Olomouc, požadujeme, aby byl umožněn průchod chodců stavbou, musí do konce
týdne provést asfaltování překopů v komunikaci, práce rozděleny do 2 etap, v roce 2020 by měly být
provedeny práce cca za 1.200.000,- Kč, z čehož dotace Olomouckého kraje činí 500.000,- Kč,
h) probíhají práce na rekonstrukci otopného systému v kulturním domě v Žárovicích, dodavatel: M.
Vorálek, Soběsuky,
i)
oprava sochy sv.Petra z Alcantery (před zámkem) je dokončena, faktury uhrazeny, vyúčtováno vůči
poskytovateli dotace (Olomoucký kraj),
j)
dokončen a vyúčtován je projekt revitalizace dětského hřiště v Hamrech, ten byl částečně podpořen
dotací z Ministerstva pro místní rozvoj ČR, náš podíl byl cca 200.000,- Kč,

byly provedeny opravy místních komunikací, mj. ve spolupráci s Obcí Mostkovice a majiteli Hotelu
Zlechov i oprava silnice okolo přehrady,
l)
pracovníci Klubového zařízení Plumlov, p.o. zhotovili několik stání pod kontejnery na tříděný odpad,
m) byla realizována protipovodňová opatření v obci Žárovice (v kopci na Drahany), zajistili jsme
monitoring stavu dešťové kanalizace v obci Žárovice,
n) pokračují práce na přípravě nového územního plánu Plumlova-aktuálně je zveřejněn na úřední desce
Magistrátu Města Prostějova, jednání s občany se pravděpodobně uskuteční na začátku příštího roku,
o) v závěru tohoto týdne se uskuteční schůzka nad připravovaným projektem rekonstrukce přivaděče
vody do Plumlova, SSOK nesouhlasí s uložením potrubí do komunikace.
p) kanalizace Hamry – je zadáno zpracování prováděcího projektu, máme příslib dotace, stavební práce
by měly probíhat v roce 2021-2022.
UZ-11/2020/4/1 – ZMP vzalo na vědomí informaci o probíhajících a připravovaných investičních akcích
Města Plumlov.
k)

K bodu 5:
Krátký komentář k návrhu směny pozemků podal člen zastupitelstva a vedoucí VAKu svazku obcí PlumlovVícov-pan ing. A. Zapletal. Soukromá osoba (P.Slezák) vlastní pozemek pod prameništěm na Kněží hoře
p.č. 1692 v k.ú. Krumsín (trvalý travní porost) o výměře 3.556 m2, na kterém je umístěna nejen studna, ale i
rozvaděč elektřiny a čerpadlo+přivaděč. Ten by měl být směněn za pozemek Města Plumlov - p.č. 1637
v k.ú. Krumsín-orná půda o stejné výměře. Jde o určité „historické narovnání“ – po provedení směny bude
prameniště ve vlastnictví města. Skutečnost, že pozemky na prameništi byly více než 50 roků bezplatně
využívány by měla být „kompenzována“ bezúplatným převedením pozemku p.č. 110/4 v k.ú Žárovice (orná
půda – výměra 376 m2). Pan ing. A. Zapletal směnu pozemků doporučil. Touto záležitostí se zabývali
členové zastupitelstva města na pracovních poradách. Poté, co pan J. Nezval přednesl návrh usnesení,
hlasovali všichni přítomní pro jeho přijetí.
UZ-11/2020/5/1 – ZMP schválilo směnu pozemku p.č. 1692 v k.ú. Krumsín (trvalý travní porost o výměře
3.556 m2) ve vlastnictví soukromé osoby za pozemek Města Plumlov - p.č. 1637 v k.ú. Krumsín (orná půda
o výměře 3.556 m2) a bezúplatný převod pozemku p.č. 110/4 v k.ú Žárovice (orná půda o výměře 376 m2)
panu P.Slezákovi, bytem Krumsín + uzavření smlouvy.
Hlasování: 14 hlasů pro.
K bodu 6:
Paní účetní R. Vykydalová okomentovala návrh rozpočtového opatření Města Plumlov č.11/2020. Na
straně příjmů obsahuje přijaté dotace na přípravu sčítání lidu, Ministerstva kultury ČR na opravu bašty
zámku, Olomouckého kraje na rekonstrukci odlehčovací komory dešťové kanalizace a proplacenou dotaci
na rekonstrukci učeben a WC chlapci v ZŠ Plumlov. Mimo to je na straně příjmů započten i dohodnutý
odvod finančních prostředků z investičního fondu ZŠ Plumlov, p.o..
Na straně výdajů jsou připraveny prostředky na proplacení 1.etapy prací na rekonstrukci dešťového
oddělovače, využita dotace MK ČR na stavební práce-odstranění vlhkosti na baště. V jednotlivých
paragrafech dochází k přesunům (el.energie -plyn) dle skutečné spotřeby, navýšeny jsou prostředky na
opravy v bytech. Proplacené dotace budou použity na mimořádnou splátku revolvingového úvěru
(financování).
Paní starostka doplnila slova paní účetní tím, že jsme museli „najít“ finanční prostředky na zpracování
pasportu dopravního značení a místních komunikací (připojili jsme se k projektu Mikroregionu Plumlovsko
na zpracování strategických dokumentů), pasporty aktuálně „předplatíme a po vyúčtování dotace se nám
peníze „vrátí“.
Žádné dotazy k návrhu rozpočtového opatření Města Plumlov č.11/2020 nezazněly.
UZ-11/2020/6/1 – ZMP schválilo rozpočtové opatření Města Plumlov č. 11/2020 (příloha č.1).
Hlasování: 14 hlasů pro.
K bodu 7:
Na základě doporučení auditorů byla zpracována „úprava“ pověření pro Radu Města Plumlova k přijímání
rozpočtových opatření. Materiál byl diskutován na pracovní poradě členů Zastupitelstva Města Plumlova
18.11.2020, drobné připomínky, které byly vzneseny, do něj byly zapracovány. Paní R.Vykydalová ve svém
komentáři zmínila, že stávající pověření pro přijímání rozpočtových změn pro radu města je z roku 2013,
každoročně se mění rozpočtová pravidla a je na „to“ třeba reagovat. „Zásadní úpravou“ je podle jejího
názoru rozšíření pověření pro členy rady přijímat rozpočtová opatření i ve „financování“ tzn. např. aktuálně
odsouhlasit mimořádnou splátku revolvingového úvěru po proplacení některé dotace. Dojde i k „navýšení“
limitu pro přesuny finančních prostředků v závazných ukazatelích pro členy RMP (ze stávajících 100.000,Kč na 200.000,- Kč).

UZ-11/2020/7/1 – ZMP schválilo úpravu pověření pro členy Rady Města Plumlova k přijímání rozpočtových
opatření (příloha č.2).
Hlasování: 14 hlasů pro.
K bodu 8:
Na pracovních poradách a v rámci přípravy rozpočtu na rok 2021 bylo hovořeno o těchto investičních
akcích, na které bychom chtěli podat žádost z dotačních programů:
a) Ministerstva pro místní rozvoj ČR:
• oprava komunikací – Plumlov, Wolkerova, včetně uložení splaškové kanalizace a komunikace ke
sběrnému dvoru,
• realizace dětského hřiště v ATC ŽRALOK Plumlov, získáme-li dotaci, podíl vlastních prostředků
bude hrazen ze zdrojů KZ Plumlov, p.o.,
• rekonstrukce WC – dívky v Základní škole Plumlov,
b) Olomouckého kraje:
• kanalizace – Plumlov-Běliska,
• oprava fasády na „nízkém zámku“ – rozdělena do 3 samostatných etap, realizace 2021-3, celkový
rozpočet cca 6.500.000,- Kč, bude připraven výběr dodavatele,
• chodníky u zdravotního střediska (pokud neupějeme se žádostí o dotaci z MAS),
• oprava sochy sv. Floriána (vedle zastávky autobusu na Tyršově náměstí) – památkově chráněná
socha,
• výměna dveří v DpS Soběsuky.
Paní starostka krátce okomentovala jednotlivé projekty, řekla, že u dotačních programů MMR ČR je možné
získat 80% celkových nákladů. V rámci Olomouckého kraje bylo zvoleno nové zastupitelstvo a očekáváme,
zda budou vypsány obdobné dotační programy jako v minulých letech. „Nově doplněným projektem“, který
bychom chtěli podat na MAS Prostějov-venkov, o.p.s. na rekonstrukci sociálního zázemí na osadním
výboru v Hamrech.
Nikdo z přítomných neměl dotaz ani žádnou připomínku v rámci tohoto bodu.
UZ-11/2020/8/1 – ZMP schválilo souhlas s podáním žádostí o dotace na rok 2021 z dotačních programů
Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Olomouckého kraje a Místní akční skupiny Prostějov-venkov, o.p.s.
(příloha č.3).
Hlasování: 14 hlasů pro.
K bodu 9:
Předposledním bodem dnešního zasedání Zastupitelstva Města Plumlova byla diskuse, v níž zaznělo:
a) pan Pírek:
−
řekl, že neobdržel rozhodnutí-stavební povolení na stavbu splaškové kanalizace na Běliskách,
přestože v této lokalitě bydlí, paní starostka přislíbila, že mu poskytne kopii rozhodnutí,
−
uvedl, že opravená komunikace od Zlechova je „ničena“ provozem automobilů, už se objevují znova
výtluky,
−
požádal o opravu veřejného prostoru na Běliskách, vlivem deště jsou cesty rozblácené,
−
ptal se na opravu „obloukového mostu“, bylo mu odpovězeno paní Jančíkovou, že se Město Plumlov
přihlásí k jejímu vlastnictví, ale peníze na opravu aktuálně nejsou,
−
upozornil na „vyviklanou“ dopravní značku u mostu,
b) pan ing. M.Otruba: dal ke zvážení členům ZMP, aby mezi „připravované projekty“ města byla po
vybudování kanalizace na Běliskách zařazena i celková oprava komunikace v této lokalitě,
c) pan T.Piňos, DiS: doplnil slova pana ing. Otruby, v nepříliš dobrém stavu je i komunikace na Běliskách
„před mostem“, paní starostka řekla, že se určitě budeme každoročně snažit nějaké místní
komunikace s využitím dotačních programů opravit,
d) pan J. Vaverka: poukázal na „katastrofální stav“ pískového hřiště pod kostelem, pan Hyndrich řekl, že
pro míčové sporty slouží hřiště s umělým povrchem za školkou, paní Jančíková řekla, že je to námět
pro zpracování případného projektu.
Nikdo z přítomných se už do diskuse s dalším příspěvkem nepřihlásil, proto byla paní starostkou ukončena.

K bodu 10:
Paní starostka poděkovala přítomným za účast na dnešním jednání a 11. zasedání Zastupitelstva Města
Plumlova ukončila cca v 18.10.

Ověřovatelé zápisu:

………………………………….
Ondřej Borský

………………………………...
ing. Marek Otruba

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

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

