Zápis z 13. zasedání Zastupitelstva Města Plumlova,
konaného dne 15.3.2021
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. Piňos, DiS, p. Sušeň, p. ing. Svoboda, p. Vymazal, p. ing. Zapletal, pí Mgr. Zelená
Omluveni: p. ing. Otruba, p. Vrána
Zapisovatelé: p. ing. F.Kocourek, pí J.Špačková
Návrhová komise: pí Ambrožová, p. Vymazal
Ověřovatelé zápisu: p. Mgr. Jeřábek, 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) Nařízení odvodu dotace za rok 2020.
6) Rozdělení dotací z rozpočtu města Plumlov v roce 2021 + návrh veřejnoprávní smlouvy
o poskytnutí dotace.
7) Obecně závazná vyhláška Města Plumlov č.1/2021, o místním poplatku za pobyt.
8) Strategie rozvoje Města Plumlov na roky 2021-2028 + aktualizace Akčního plánu strategie rozvoje
Města Plumlov na léta 2021-2023.
9) Bezúplatný převod staveb od Obce Mostkovice.
10) Prodej části pozemku p.č.1152/14 v k.ú. Plumlov.
11) Doplnění priorit pro realizaci pozemkových úprav v katastrálních územích Žárovice a Hamry.
12) Souhlas s dofinancováním kupní ceny hasičské cisterny.
13) Čerpání finančních prostředků z Fondu na obnovu a rozvoj vodohospodářské infrastruktury – výměna
aeračních elementů na ČOV Plumlov.
14) Návrh rozpočtového opatření Města Plumlov č.2/2021.
15) Souhlas s podáním žádostí o dotace – Olomoucký kraj.
16) Diskuse.
17) Závěr.

K bodu 1:
13.zasedání Zastupitelstva Města Plumlova zahájila paní starostka G.Jančíková v pondělí 15.3.2021 cca v
17.05 hodin v sále STAVA, Plumlov č.p. 165. Přivítala přítomné a omluvila se, za skutečnost, že dnešní
zasedání proběhne v těchto prostorech, ale vzhledem k existujícím epidemiologickým nařízením je to
nutné. Uvedla, že je ráda, že probíhá očkování a vyjádřila víru, že se situace v dohledné době zlepší.
Paní starostka uvedla, že je přítomno 13 členů zastupitelstva, pánové ing. M.Otruba a M.Vrána se z
dnešního jednání omluvili. Do funkce zapisovatelů navrhla přítomným určit pana ing. F. Kocourka a paní
J.Špačkovou, do návrhové komise doporučila jmenovat paní L. Ambrožovou a pan J. Vymazala, za
ověřovatele zápisu pana Mgr. L. Jeřábka a pana A: Sušeně.
Nikdo z přítomných neměl připomínky – jmenování zapisovatele, složení návrhové komise a ověřovatelů
zápisu a zapisovatele bylo odsouhlaseno.
UZ-13/2021/1/1 – Zastupitelstvo Města Plumlova (dále jen „ZMP“) schválilo jmenování ing. F.Kocourka a pí
J. Špačkové zapisovateli jednání 13. zasedání ZMP.
Hlasování: 13 hlasů pro.
UZ-13/2021/1/2 – ZMP schválilo složení návrhové komise: pí L. Ambrožová, p. J.Vymazal a za ověřovatele
zápisu: p. Mgr. L. Jeřábka a p. A. Sušeně.
Hlasování: 13 hlasů pro.
Paní starostka seznámila přítomné s připraveným programem dnešního jednání zastupitelstva města. ten
byl bez dalších připomínek jednomyslně odsouhlasen.
UZ-13/2021/1/3 – ZMP schválilo program 13. zasedání Zastupitelstva Města Plumlova dne 15.3.2021.
Hlasování: 13 hlasů pro.
K bodu 2:
Paní starostka uvedla, že na prosincovém jednání zastupitelstva města byl panu místostarostovi J.
Nezvalovi uložen úkol – provést inventarizaci vlastnictví pozemků pod komunikacemi v územním obvodu
města. Pan J. Nezval poté co mu bylo předáno slovo uvedl, že úkol je splněn, k nahlédnutí na městském
úřadu jsou mapy a údaje o vlastnících pozemků v jednotlivých katastrálních územích. V Plumlově je

celkem 9 cest ve vlastnictví soukromých majitelů, v Soběsukách žádná, v katastrálním území Žárovice 1
cesta a v katastru obce Hamry 2 komunikace.
UZ-13/2021/2/1 – ZMP vzalo na vědomí kontrolu plnění usnesení přijatých na minulých zasedání ZMP –
usnesení UZ-12/2020/9/2 (inventarizace vlastnictví pozemků pod komunikacemi v územním obvodu města)
je splněno.
K bodu 3:
Pan A: Sušeň, předseda Finančního výboru Zastupitelstva Města Plumlova krátce okomentoval zápis
z jednání tohoto výboru, které proběhlo 22.2.2021. Předmětem jednání bylo posouzení podaných žádostí o
dotace z rozpočtu Města Plumlov v roce 2021 a návrh na rozdělení vyčleněných finančních prostředků.
Bylo alokováno 500.000,- Kč, v daném termínu bylo podáno celkem 19 žádostí v objemu přesahujícím
716.000,- Kč. Návrh rozdělení byl předán členům zastupitelstva města v tabulce. Ti na své pracovní poradě
konané 8.3.2021 navrhli neposkytnout dotaci panu J. Pálkovi na vydání publikace „Střípky historie města
Plumlov“ a finanční prostředky dodatečně rozdělit KVH LITAVA (+5.000,- Kč) a z.s. Keltská noc (+4.990,Kč). Členové finančního výboru zjistili, že SH ČMS – SDH Plumlov nesplnilo podmínky smlouvy o
poskytnutí dotace v roce 2020 a doporučili členům zastupitelstva města nařídit tomuto spolku vrácení
poskytnuté dotace. Paní účetní R. Vykydalová upřesnila o jaké pochybení ze strany SDH Plumlov se
jednalo (pozdě vrácená nevyužitá část dotace).
Pan Mgr. L. Jeřábek, předseda Kontrolního výboru Zastupitelstva Města Plumlova, potvrdil, že se tento
výbor v období od posledního zasedání zastupitelstva města nesešel.
UZ-13/2010/3/1 – 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) cyklostezka – SPH stavby s.r.o., Bystřice n.P. dokončuje stavební práce podle platné smlouvy o dílo –
dodatku č.3 (dokončí „spodní“ stavbu mostu), v úterý 16.3.2021 se budou otevírat nabídky na
zhotovení „vrchní“ stavby mostu (paní starostka přislíbila, že o výsledku veřejné soutěže bude členy
zastupitelstva města informovat), stavba bude dokončena do září 2021, s poskytovateli dotace je
změna řešena, byla podána žádost o dotaci na Olomoucký kraj, získali jsme dotaci 500.000,- Kč od
Města Prostějov,
b) chodníky – měla by být zahájena výstavba chodníku na ulici Boskovické – směr hřbitov, v rámci této
akce budou zhotoveny i přípojky kanalizace k 5 rodinným domům, ve veřejné soutěži byla jako
dodavatel vybrána firma EDMA, s.r.o., Drnovice, práce by měly být zahájeny po 1.4.2021, v rámci
realizace bude do chodníku uloženo i vodovodní potrubí, stavbu by měli dokončit do konce června,
c) „vysoký“ zámek – byly zahájeny práce na 2.etapě-byly odstraněny omítky, budou aplikovány
„obětované omítky“ a prováděno vysoušení zdiva, byla zpracována a podána žádost o dotaci na
1.etapu opravy „předhradí“, uvidíme, zda nám bude dotace přiznána, paní starostka také informovala
přítomné, že po několikaletém úsilí se Zámek Plumlov dostal na indikativní seznam národních
kulturních památek, což by mohlo znamenat otevření cesty k dalším dotačním programům i
z evropských zdrojů,
d) hasičská cisterna – byl ukončen smluvní vztah s firmou ZHT group s.r.o., Hranice, ve veřejné soutěži
byla jako nový dodavatel vybrána společnost KOBIT spol. s r.o., Praha, cena hasičské cisterny je
6.522.747,- Kč, dofinancování bude řešeno v rámci dalšího bodu dnešního zasedání,
e) kanalizace Hamry – projektantem byla předána prováděcí dokumentace, máme příslib dotace z
OPŽP, stavební práce by měly probíhat v roce 2021-2022, bude připravena veřejná soutěž na
dodavatele, realizace by proběhla převážně v roce 2022,
f)
neuspěli jsem na MAS Prostějov-venkov se žádostí o dotaci na úpravu prostoru před zdravotním
střediskem, projekt byl rozdělen na menší části a pokusíme se získat dotaci,
g) připraven je projekt na rekonstrukci sociálního zázemí na Osadním výboru v Hamrech, bude
zpracována a podána žádost o dotaci na MAS Prostějov-venkov,
h) byly podány žádosti o dotace na opravu ulice Wolkerovy v Plumlově (včetně položení splaškové
kanalizace), opravu WC-dívky v ZŠ Plumlov, výstavbu dětského hřiště v ATC ŽRALOK Plumlov –
nemáme ještě výsledek, do dotačního programu Olomouckého kraje na podporu cestovního ruchu
byla podána žádost o dotaci na dokončení přípojek kanalizace a vodovodu z ATC,
i)
o opravu sochy sv.Floriána na Tyršově náměstí v Plumlově žádáme ze 2 zdrojů – z dotačního
programu Olomouckého kraje i z Ministerstva kultury ČR,

ve spolupráci s paní ředitelkou ZŠ připravujeme žádost o dotaci na Ministerstvo financí ČR na
rekonstrukci prostor v ZŠ na novou třídu pro budoucí prvňáčky a na vybudování nového oddělení
školní družiny, termín pro podání žádosti je do 16.4.2021,
k) epidemie COVIDu pozastavila proces dokončení pozemkových úprav v katastrálním území Plumlov i
tvorbu územního plánu.
UZ-13/2021/4/1 – ZMP vzalo na vědomí informaci o probíhajících a připravovaných investičních akcích
Města Plumlov.
j)

K bodu 5:
Jak už zmínil předseda FV ZMP pan A. Sušeň, bylo po konzultaci s auditory doporučeno, aby byl SH ČMS
– SDH Plumlov nařízen odvod dotace Města Plumlov poskytnuté v roce 2020. Důvodem je pozdní vrácení
části nevyužitých finančních prostředků z dotace Městu Plumlov podle znění smlouvy. Doplňující informace
sdělila paní Jančíková i paní R. Vykydalová. SDH Plumlov by měl vrátit celou dotaci (tj. 9.500,- Kč) a na
dalších zasedáních zastupitelstva případně řešit prominutí nařízeného odvodu.
UZ-13/2021/5/1 – ZMP schválilo nařízení odvodu dotace poskytnuté v roce 2020 SH ČMS – SDH Plumlov
ve výši 9.500,- Kč za porušení rozpočtové kázně.
Hlasování: 13 hlasů pro.
K bodu 6:
V rámci předchozích bodů jednání už také zaznělo, že nejprve členové Finančního výboru Zastupitelstva
Města Plumlova a poté členové zastupitelstva města na své pracovní poradě zpracovali návrh finanční
podpory Města Plumlov pro žadatele z řad jednotlivců a spolků. Paní starostka přečetla výši navržených
dotací pro jednotlivé žadatele. Nikdo z přítomných neměl k tomuto návrhu žádnou připomínku, výhrady
nezazněly ani k předloženému vzoru veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace.
UZ-13/2021/6/1 – ZMP schválilo rozdělení dotací z rozpočtu Města Plumlov v roce 2021 (tabulka – příloha
č.1).
Hlasování: 13 hlasů pro.
UZ-13/2021/6/2 – ZMP schválilo návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Města
Plumlov v roce 2021 (příloha č.2).
Hlasování: 13 hlasů pro.
K bodu 7:
Po novelizaci zákona o místních poplatcích byla zpracována i úprava OZV Města Plumlov o místním
poplatku za pobyt. Návrh byl konzultován s odborem dozoru MV ČR a tím byl odsouhlasen.
UZ-13/2021/7/1 – ZMP schválilo Obecně závaznou vyhlášku Města Plumlov č.1/2021, o místním poplatku
z pobytu (příloha č.3).
Hlasování: 13 hlasů pro.
K bodu 8:
V emailové komunikaci mezi členy zastupitelstva města byly doplněny strategické rozvojové materiály na
další časové období. U většiny dotačních programů je požadováno zařazení ve strategickém plánu. Paní
G. Jančíková uvedla, že jsme se tam snažili dát maximum investičních záměrů, ale je to „živý materiál“,
který bude možné i v budoucnu doplňovat.
UZ-13/2021/8/1 – ZMP schválilo Strategii rozvoje Města Plumlov na období 2021-2028 (příloha č.4).
Hlasování: 13 hlasů pro.
UZ-13/2021/8/2 – ZMP schválilo Aktualizací Akčního plánu strategie rozvoje Města Plumlov na léta 20212023 (příloha č.5).
Hlasování: 13 hlasů pro.
K bodu 9:
Paní starostka v úvodním slovu řekla, že po mnohaletém úsilí se podařilo dohodnout z Obcí Mostkovice,
aby došlo k legalizaci stavu na pláži U Valáška. Pozemky patřily Plumlov, stavby pak Mostkovicím, řešila
se jejich kolaudace. Stavby jsou nám předávány bezúplatně, je to součástí majetkového vyrovnání za
stavbu cyklostezky, která je částečně postavena i na katastru Obce Mostkovice. Smlouva byla členy
zastupitelstva Obce Mostkovice schválena v lednu 2021 a teď je překládána ke schválení i členům ZMP.
UZ-13/2021/9/1 – ZMP schválilo smlouvu o bezúplatném převodu nemovitostí – staveb na pláži U Valáška
od Obce Mostkovice (příloha č.6).
Hlasování: 13 hlasů pro.
K bodu 10:
Pan místostarosta J. Nezval okomentoval krátce další projednávaný bod. Pan R. Zajíček má přistup do
novostavby svého rodinného domu nad městským pozemkem, pro kolaudaci musí tento stav majetkově
„narovnat“. Byl zveřejněn záměr prodeje, na pracovní poradě členů zastupitelstva byla navržena prodejní
cena 1.500,- Kč/m2. Nezazněly žádné připomínky – hlasováním jednomyslně schváleno.

UZ-13/2021/10/1 – ZMP schválilo prodej části pozemku p.č. 1152/14 v k.ú. Plumlov o výměře 6 m2 panu R.
Zajíčkovi, bytem Prostějov za cenu 1.500,- Kč/m2 s tím, že kupující uhradí i náklady spojené se sepsáním
kupní smlouvy a vkladem do katastru nemovitostí.
Hlasování: 13 hlasů pro.
K bodu 11:
V katastrálních územích Soběsuky u Plumlova, Žárovice a Hamry jsou schválené pozemkové úpravy,
v katastrálním území Plumlov ještě není tento proces dokončen. Po jednání s pracovníky Pozemkového
úřadu v Prostějově máme příslib, že v příštím roce jsou schopni ze svých zdrojů uhradit realizaci
„společných zařízení“ naplánovaných v rámci pozemkových úprav, za podmínky, že budeme mít
připraveny projektové dokumentace. Aby se mohl zahájit výběr projektanta a samotné projekční práce, je
potřebné doplnit dříve schválené priority o další záměry. V letošním roce by se měly realizovat výsadby
zeleně v katastrech Žárovice a Hamry v objemu cca 3.000.000,- Kč (dotace činí 90%). Pan místostarosta J.
Nezval přiblížil, jaké stavby by se měly projektovat – hovořil o obnovení bývalé cesty mezi obcemi Žárovice
a Krumsín (je příslib od starosty Obce Krumsín, že i oni by „propojili“ zmíněnou cest. Mimo to by se mohla
projekčně připravit realizace cesty na Pavlečkovu skálu, první část cesty na „kostipálnu“ v Žárovicích a
přístupovou komunikaci k chatám nad obcí Hamry. Nikdo z přítomných nevystoupil s žádným příspěvkem.
UZ-13/2021/11/1 – ZMP schválilo doplnění priorit pro realizaci pozemkových úprav v katastrálních územích
Žárovice a Hamry:
•
realizace cesty IP 6 – Žárovice-směr Krumsín – p.č. 2289 v k.ú. Žárovice,
•
realizace cest C 26, C 115 a C 116 - přístup na Pavlečkoviu skálu – p.č. 2148, 2168 a 2177, všechny
v k.ú. Žárovice,
•
realizace cesty C 1 – přístupová cesta k nemovitostem v Žárovicích – p.č. 2019 v k.ú. Žárovice,
•
realizace cest C 119 a C 112 – přístupová cesta k chatám na konci Hamer – p.č. 1087, 1091 a 1105,
všechny v k.ú. Hamry.
Hlasování: 13 hlasů pro.
K bodu 12:
Už v rámci informací o investičních akcích (bod č. 4) bylo paní starostkou zmíněno, že byla ukončena
smlouva se společností ZHT group s.r.o., Hranice na hasičskou cisternu. S poskytovatelem dotace se nám
podařilo dojednat prodloužení termínu prodloužení použití dotace. Byla vypsána nová veřejná zakázka na
dodavatele, ve kterém zvítězila se svou nabídkou firma KOBIT, spol. s.r.o., Praha (cena: 6.522.747,- Kč
včetně DPH), termín dodání automobilu v listopadu 2021. Dotace z Ministerstva vnitra ČR činí 2.500.000,Kč, z Olomouckého kraje máme smluvně přislíbeno 300.000,- Kč, zbývající částku budeme platit z našich
zdrojů (z úvěru).
UZ-13/2021/12/1 – ZMP schválilo závazek Města Plumlov dofinancovat rozdíl mezi celkovou cenou
hasičské automobilové stříkačky podle uzavřené kupní smlouvy s firmou KOBIT, spol. s r.o., Praha a
poskytnutou dotací do plné výše z vlastních zdrojů.
Hlasování: 13 hlasů pro.
K bodu 13:
Pouze členové zastupitelstva města jsou oprávněni vyslovit souhlas s uvolněním finančních prostředků
z Fondu na obnovu a rozvoj vodohospodářské infrastruktury. Pan ing. A. Zapletal (vedoucí VAKu svazku
obcí Plumlov-Vícov) zdůvodnil „účel“ čerpání – řekl, že aerační systém slouží k provzdušňování aktivačních
nádrží a napomáhá odbourávání amoniakálního dusíku. Aerační elementy jsou vlivem dlouhodobého
používání zdegenerované-nefukční, čímž se vystavujeme potencionálnímu riziku sankcí za nedodržování
limitů vypouštěné vody. Pan ing. A: Zapletal provedl poptávku, náklady na výměnu aeračních elementů
jsou ve výši 350.000,- Kč.
Paní starostka doplnila, že členové zastupitelstva města by měli uvolnit i částku 300.000,- Kč na uložení
vodovodního potrubí v budovaném chodníku na Boskovické ulici v Plumlově.
UZ-13/2021/13/1 – ZMP schválilo souhlas s čerpáním finančních prostředků z Fondu na obnovu a rozvoj
vodohospodářské infrastruktury Města Plumlov ve výši 350.000,- Kč na výměnu aeračních elementů na
ČOV Plumlov a ve výši 300.000,- Kč na rekonstrukci vodovodního potrubí v rámci opravy chodníku na
Boskovické ulici v Plumlově.
Hlasování: 13 hlasů pro.
K bodu 14:
Návrh rozpočtového opatření Města Plumlov č.2/2021 obsahuje na straně příjmů i výdajů proúčtování daně
z příjmu právnických osob za Město Plumlov. Ve výdajích je z finančních rezerv čerpáno na opravy silnic,
dokončení opravy odlehčovací komory kanalizace, opravy zámku… Z fondu vodohospodářské
infrastruktury budou uvolněny prostředky na opravu aeračních elementů na ČOV Plumlov a na uložení
vodovodního potrubí na Boskovické ulici v chodníku při jeho opravě. Nově je doplněn přesun v rámci
položek v rámci krizových opatření. Poté, co paní účetní Vykydalová přednesla zdůvodnění návrhu
rozpočtového opatření Města Plumlov č. 2/2021, bylo toto bez dotazů schváleno.

UZ-13/2021/14/1 – ZMP schválilo rozpočtové opatření Města Plumlov č.2/2021 (příloha č. 7).
Hlasování: 13 hlasů pro.
K bodu 15:
Požadavkem Olomouckého kraje je souhlas Zastupitelstva Města Plumlova s podáním žádostí o dotace.
Chceme podávat žádost o výstavbu kanalizace v místní části Plumlova, na Běliskách, termín pro její
podání je do 16.4.2021. V nejbližších dnech bychom chtěli podat i žádost o mimořádnou dotaci na
cyklostezku.
UZ-13/2021/15/1 – ZMP schválilo souhlas s podáním žádosti o dotaci z dotačního programu Olomouckého
kraje a s realizací akce „Plumlov-odkanalizování Běliska“.
Hlasování: 13 hlasů pro.
UZ-13/2021/15/2 – ZMP schválilo závazek ponechat infrastrukturu (splaškovou kanalizaci) pořízenou
z finanční podpory Olomouckého kraje z dotačního titulu „Výstavba, dostavba, intenzifikace čistíren
odpadních vod včetně kořenových odpadních vod a kanalizací“ v majetku Města Plumlov minimálně po
dobu 10-ti let.
Hlasování: 13 hlasů pro.
UZ-13/2021/15/3 – ZMP schválilo souhlas s podáním žádosti o individuální mimořádnou dotaci
Olomouckého kraje „Cyklostezka Plumlov – Mostkovice, atraktivní přehrada – mostní konstrukce přes VVT
Hloučela“.
Hlasování: 13 hlasů pro.
UZ-13/2021/15/4 – ZMP schválilo závazek, že majetek pořízený z individuální mimořádné dotace
Olomouckého kraje na akci „Cyklostezka Plumlov – Mostkovice, atraktivní přehrada – mostní konstrukce
přes VVT Hloučela“ bude realizován výlučně do vlastnictví Města Plumlov a bude ponechán v majetku
Města Plumlov po dobu minimálně 10-ti let.
Hlasování: 13 hlasů pro.
K bodu 16:
Předposledním bodem dnešního zasedání Zastupitelstva Města Plumlova byla diskuse, do které se
s několika příspěvky přihlásil pouze pan M. Pírek, který:
−
upozornil na „rozpadající se“ obvodovou zeď „nízkého zámku“ nad nemovitostí paní Liškové a ing.
Šafranové a požádal o zajištění opravy,
−
poukázal na „nedobrý stav“ místní komunikace – výjezdu z Bělisek pod hrází okolo Penzionu ve mlýně
– cesta je rozblácená a jsou v ní vyjeté koleje, pan T. Piňos doplnil, že by částečně pomohlo ostříhání
keřů na jejím kraji,
−
dotazoval se na termín výstavby kanalizace na Běliskách – paní starostka mu odpověděla, že budeme
podávat žádost o dotaci do dotačního programu Olomouckého kraje a výstavbu bychom chtěli
realizovat v letošním roce,
−
kritizoval rychlou jízdu automobilů i v protisměru na komunikaci ve směru na Zlechov.
Nikdo další z přítomných se už do diskuse s dalším příspěvkem nepřihlásil, proto byla paní starostkou
ukončena.
K bodu 17:
Paní starostka poděkovala členům ZMP a přítomným občanům za účast a 13. zasedání Zastupitelstva
Města Plumlova ukončila cca v 18.10.

Ověřovatelé zápisu:

………………………………….
Mgr. Luboš Jeřábek

………………………………...
Adolf Sušeň

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

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

