
Zápis z 14. zasedání Zastupitelstva Města Plumlova, 
konaného dne 12.4.2021 

v sále STAVA, Plumlov č.p. 165 
 
 
Účast:  p. Borský, p. Hyndrich, pí Jančíková, p. Mgr. Jeřábek, pí MUDr. Jeřábková, p. Nezval, p. ing. Otruba, 
p. Sušeň, p. ing. Svoboda, p. Vrána, p. ing. Zapletal, pí Mgr. Zelená 
Omluveni:  pí Ambrožová, p. Piňos, DiS, p. Vymazal 
Zapisovatel:  p. ing. Kocourek 
Návrhová komise:  p. Borský, p. ing. Otruba 
Ověřovatelé zápisu:  pí. MUDr. Jeřábková, p. Vrána 
 
Program jednání: 
1) Zahájení, určení zapisovatele, jmenování ověřovatelů zápisu. 
2) Kontrola plnění usnesení uložených na minulých jednáních zastupitelstva města. 
3) Schválení souhlasu s podáním žádosti o dotaci + investiční záměr: „ZŠ Plumlov-vybudování 

kmenové učebny I. stupně, 4.oddělení družiny a spisovny“. 
4) Podání žádosti o změnu údajů v Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Olomouckého kraje. 
5) Žádost SH ČMS – SDH Plumlov o prominutí nařízeného odvodu dotace za rok 2020. 
6) Žádost o výmaz zástavního práva – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. 
7) Návrh rozpočtového opatření Města Plumlov č.3/2021. 
8) Návrh Obecně závazné vyhlášky Města Plumlov č.2/2021, o nočním klidu. 
9) Diskuse. 
10) Závěr. 
 
K bodu 1: 
Zasedání Zastupitelstva Města Plumlova s pořadovým číslem 14. zahájila paní starostka G.Jančíková 
v pondělí 12.4.2021 cca v 17.05 hodin v sále STAVA, Plumlov č.p. 165. Po přivítání přítomných uvedla, že 
na minulém jednání zastupitelstva předpokládala, že se další zasedání bude konat už v zasedací místnosti 
městského úřadu někdy v květnu-červnu, ale okolnosti spojené s podáváním žádostí o dotace rozhodly 
jinak. Je přítomno 12 členů zastupitelstva města, do funkce zapisovatelů navrhla paní starostka pana ing. 
F. Kocourka, do návrhové komise doporučila jmenovat pana O. Borského a pana ing. M. Otrubu, za 
ověřovatele zápisu paní MUDr. M. Jeřábkovou a pana M. Vránu. 
Nikdo z přítomných neměl připomínky – jmenování zapisovatele, složení návrhové komise a ověřovatelů 
zápisu a zapisovatele bylo odsouhlaseno. 
UZ-14/2021/1/1 – Zastupitelstvo Města Plumlova (dále jen „ZMP“) schválilo jmenování ing. F.Kocourka 
zapisovatelem jednání 14. zasedání ZMP.    Hlasování: 12 hlasů pro. 
UZ-14/2021/1/2 – ZMP schválilo složení návrhové komise: pana O.Borského a pana ing. M. Otrubu a za 
ověřovatele zápisu: paní MUDr. M. Jeřábkovou a pana M. Vránu. Hlasování: 12 hlasů pro. 
 
Paní G. Jančíková přečetla připravený program 14.zasedání zastupitelstva města a současně navrhla 
doplnit jej o nový bod č. 8 – návrh obecně závazné vyhlášky Města Plumlov č.2/2021, o nočním klidu. 
Doplnění programu i celkový upravený program dnešního jednání bylo jednomyslně odsouhlaseno. 
UZ-14/2021//1/3 –ZMP schválilo doplnění programu 14. zasedání Zastupitelstva Města Plumlova o nový 
bod č. 8: Návrh obecně závazné vyhlášky Města Plumlov č.2/2021, o nočním klidu. 
         Hlasování: 12 hlasů pro. 
UZ-14/2021/1/4 – ZMP schválilo upravený program 14. zasedání Zastupitelstva Města Plumlova dne 
12.4.2021.        Hlasování: 12 hlasů pro. 
 
K bodu 2: 
Paní starostka uvedla, že na minulém jednání nebylo přijato žádné ukládací usnesení. Z diskuse na 
březnovém zasedání zastupitelstva města vyplynuly 2 podněty od občanů: 

− upozornění na „špatný stav“ obvodové zdi „nízkého zámku“ bylo prověřeno a provizorně dle našich 
možností zabezpečeno, 

− v dohledné době bude provedeno ostříhání keřů u cesty pod hrází Podhradského rybníka a úprava 
povrchu. 

Paní G. Jančíková v rámci tohoto bodu také krátce okomentovala probíhající investiční akce: 

− chodník u Bidelce – na začátku dubna byla zahájena výstavba, hned první den vznikly dopravní 
komplikace, ty se podařilo vyřešit, byly upraveny intervaly na semaforech a dnes už se kolony netvoří, 
změnou oproti původnímu záměru je fakt, že do chodníku nebude uloženo vodovodní potrubí, protože 



se nám nepodařilo získat souhlasná stanoviska, mimo získané dotace Státního fondu dopravní 
infrastruktury máme podanou žádost o dotaci na Olomoucký kraj, pokud bychom uspěli, zaplatilo by 
město za výstavbu chodníku cca 250.000,- Kč, je však pravděpodobné, že vzniknou nějaké 
„vícenáklady“ spojené s rekonstrukcí veřejného osvětlení, 

− cyklostezka – dodavatel dokončuje spodní stavbu mostu, následně bude provedena mostovka, podle 
předběžné informace bychom mohli získat mimořádnou dotaci z prostředků Olomouckého kraje ve výši 
2.500.000,- Kč, bude o ní rozhodováno na jednání Zastupitelstva Olomouckého kraje 26.4.2021, 

− kanalizace Hamry – jsou zpracovány zadávací podmínky pro výběrové řízení na zhotovitele kanalizace 
v Hamrech, ty byly zaslány členům zastupitelstva města k připomínkování, podle předpokladů by měla 
být realizace zahájena v září 2021 a trvat cca do září 2022. 

UZ-14/2021/2/1 – ZMP vzalo na vědomí kontrolu plnění usnesení přijatých na minulých zasedání ZMP. 
 
K bodu 3: 
Město Plumlov ve spolupráci se ZŠ Plumlov připravuje žádost o dotaci z dotačního programu Ministerstva 
financí ČR. Krátký komentář podala paní Mgr. S. Zapletalová, ředitelka ZŠ, která mj. uvedla, že v příštím 
školním roce (2021/2022) se budou otevírat dvě třídy budoucího 1. ročníku. Bylo rozhodnuto, že by měla 
být provedena „přestavba“ nevyužívané „malé tělocvičny“ na kmenovou učebnu 1. stupně a další „nové“ – 
4.oddělení školní družiny. Školní družina už kapacitně nepostačuje zájmu rodičů o umístění dětí, vedlejší 
aktivitou je i vybudování spisovny, kterou podle platné legislativy o archivnictví škola musím mít. Celkové 
náklady jsou vyčísleny cca na 1.300.000,- Kč, dotace MF ČR by mohla být až ve výši 90% nákladů. Paní 
ředitelka uvedla, že by novou učebnu musela ZŠ pro příští školní rok stejně připravit, pokud by se 
nepodařilo získat dotaci, vynaložili by z vlastních prostředků (z investičního fondu) maximálně cca 
400.000,- Kč. 
Pan ing. M. Otruba poznamenal, že je mu „smutno“ z toho, že se ruší prostor pro sportování dětí. Paní Mgr. 
S. Zapletalová odpověděla, že „malá tělocvična“ není ideálním místem pro sportování – je to v podstatě 
„gymnastický sál“, kde není možné provozovat hry s míčem, není zde ideální povrch pro sportování. Tyto 
informace potvrdila i učitelka 1. stupně ZŠ a členka zastupitelstva města paní Mgr. J. Zelená. 
UZ-14/2021/3/1 – ZMP schválilo investiční záměr (příloha č.1) a podání žádosti o dotaci na akci „ZŠ 
Plumlov – vybudování kmenové učebny I.stupně, 4.oddělení družiny a spisovny“ z programu Ministerstva 
financí - 29822 - akce financované z rozhodnutí Poslanecké sněmovny Parlamentu vlády ČR, podprogram 
298D2280 - Podpora obnovy a rozvoje materiálně-technické základny regionálního školství v působnosti 
obcí dle výzvy VPS-228-3-2021.      Hlasování: 12 hlasů pro. 
 
K bodu 4: 
Při přípravě projektu na výstavbu splaškové kanalizace v Hamrech byla řešena i „modernizace“ čistírny 
odpadních vod v Plumlově. Tu bychom chtěli řešit s pomocí dotace Ministerstva zemědělství ČR – 
podrobnější informace dodal pan ing. A. Zapletal (vedoucí Vak svazku obcí Plumlov-Vícov). ČOV Plumlov 
byla navržena jako mechanicko-biologická s projektovanou kapacitou 3.080 ekvivalentních obyvatel. Při 
vlastní realizaci stavby (dokončeno 2005) byla čistírna odpadních vod vybavena strojně-technologickým 
vybavením pro napojení 2.400 ekvivalentních obyvatel. Chtěli bychom požádat o modernizaci vybavení 
ČOV, abychom byli schopni zvládat nárazové zatížení (po připojení Hamer a objektů ve vlastnictví Armády 
ČR na střelnici v Hamrech). Toto jsou důvody pro podání žádosti o změnu údajů v Plánu rozvoje vodovodů 
a kanalizací Olomouckého kraje, protože kladné stanovisko Olomouckého kraje je nutnou podmínkou pro 
případné získání dotace. Paní starostka uvedla, že celkový objem nákladů na modernizaci ČOV je cca 
7.500.000,- Kč, dotace by mohla činit cca 4.500.000,- Kč. 
V diskusi zaznělo: 
a) pan ing. O. Svoboda – požádal o upřesnění – ČOV je kapacitně postačující, ale musíme ji modernizovat 

z důvodu nárazového zatížení – potvrzeno panem ing. A. Zapletalem, 
b) pan M. Vrána – je potřebné zvýšit „tlak“ na připojování vlastníků nemovitostí na splaškovou kanalizaci. 

paní starostka uvedla, že výzva bude zveřejněna v nejbližším vydání Plumlovského zpravodaje, touto 
problematikou se vedení města a VAK intenzivně zabývá, 

c) pan O. Borský – ptal se, jaká konkrétní opatření se budou v rámci modernizace ČOV provádět, pan ing 
A. Zapletal mu odpověděl, že dojde k úpravě strojního předčištění, instalaci nových česlí, přestrojení 
vstupní čerpací stanice, doplnění kalové koncovky…, aktuálně už probíhá výměna aeračních elementů, 

d) pan ing. M.Otruba – dotazoval se, zda budou opravovány i stěny usazovacích nádrží, pan ing. A. 
Zapletal řekl, že toto není „zásadní problém“ ČOV Plumlov (s vyjímkou jednoho místa), opravy by podle 
jeho názoru potřebovala spíše provozní budova. 

Po skončení diskuse přítomní jednomyslně odsouhlasili podání žádosti o změnu Plánu rozvoje vodovodů a 
kanalizací Olomouckého kraje. 



UZ-14/2021/4/1 – ZMP schválilo podání žádosti o změnu Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací 
Olomouckého kraje, která spočívá v aktualizaci kapacity ČOV Plumlov a se změnou souhlasí. 
         Hlasování: 12 hlasů pro. 
 
K bodu 5: 
Na březnovém zasedání Zastupitelstva Města Plumlova bylo rozhodnuto o nařízení odvodu dotace 
poskytnuté SH ČMS – SDH Plumlov z rozpočtu Města Plumlov v roce 2020. Tento spolek nesplnil 
podmínky stanovené smlouvou o poskytnutí dotace (pozdě vrátil část nevyužitých finančních prostředků). 
Členům zastupitelstva města byla v rámci podkladových materiálů předána i žádost SH ČMS – SDH 
Plumlov o prominutí části odvodu. V debatě k tomuto bodu bylo zmíněno „omezení činnosti spolku“ 
způsobené pandemií COVID 19. Pan ing. O. Svoboda uvedl, že podmínky pro použití dotace byly 
nastaveny pro všechny příjemce stejně a mimo SDH Plumlov je všichni splnili – řekl, že on osobně 
nepodpoří prominutí odvodu. 
UZ-14/2021/5/1 – ZMP schválilo prominutí nařízeného odvodu dotace poskytnuté v roce 2020 SH ČMS – 
SDH Plumlov ve výši 5.864,- Kč. Hlasování: 11 hlasů pro, pan. ing. O. Svoboda se zdržel hlasování. 
 
K bodu 6: 
Komentář k bodu č.6 programu 14. zasedání zastupitelstva města přednesl pan ing. F. Kocourek. Řekl, že 
už v 90.letech minulého století získalo Město Plumlov 2 dotace na podporu výstavby sociálních bytů. 
Dotace v té době poskytoval tehdejší Okresní úřad Prostějov a byly podmíněny zřízením zástavy na dobu 
20 let na nemovitostech, ve kterých byly byty vybudovány. Okresní úřady byly zrušeny, správci dotací se 
staly Ministerstvo financí ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. Od těchto institucí se již podařilo získat 
kladná stanoviska k výmazu zástavního práva, ten ale musíme realizovat ve spolupráci s Úřadem pro 
zastupování státu ve věcech majetkových. Zástavní právo bude zrušeno pro: bytový dům Plumlov, Tyršovo 
náměstí č.p. 186 a bytový dům Žárovice č.p. 15. 
Paní starostka odpověděla na dotaz týkající se obsazení bytu po zemřelé paní V. Poubové (Plumlov, 
Tyršovo náměstí 186) – byt nebude obsazován, aktuálně je vyklízen a bude se řešit oprava střešního 
pláště této nemovitosti. 
UZ-14/2021/6/1 – ZMP schválilo souhlas s ukončením platnosti zástavní smlouvy k pozemku p.č. st. 23 
v k.ú. Žárovice, jehož součástí je stavba rodinného domu Žárovice č.p. 15 a podání žádosti o výmaz 
zástavního práva.       Hlasování: 12 hlasů pro. 
UZ-14/2021/6/2 – ZMP schválilo souhlas s ukončením platnosti zástavní smlouvy k pozemku p.č. 749 
v k.ú. Plumlov, jehož součástí je stavba občanské vybavenosti Plumlov, Tyršovo náměstí 186 a podání 
žádosti o výmaz zástavního práva.     Hlasování: 12 hlasů pro. 
 
K bodu 7: 
Návrh rozpočtového opatření Města Plumlov č.3/2021 byl rozeslán emailem členům zastupitelstva města. 
Stručně jej okomentovala paní účetní R. Vykydalová. Na straně příjmů i výdajů obsahuje „průtokovou 
dotaci“ pro DpS Soběsuky, p.o.. Na straně příjmů je dále přijata dotace Města Prostějova na výstavbu 
cyklostezky, sankce za zrušené výběrové řízení od firmy ZHT group, s.r.o., Hranice (hasičská cisterna) a 
navýšeny pokuty vybírané Stavebním úřadem Městského úřadu v Plumlově. Na straně výdajů jsou příjmy 
na přípravu popř. předfinancování projektů řešených v rámci podaných dotací (oprava komunikace v ulici 
Wolkerova-Plumlov, projekt na úpravu provozu před zdravotním střediskem, rekonstrukce WC-dívky v ZŠ 
Plumlov, oprava sociálního zázemí na Osadním výboru v Hamrech). Pan ing. Otruba se ptal, zda částka 
300.000,- Kč (dětské hřiště ATC ŽRALOK Plumlov) je určena na předfinancování realizace -  to mu bylo 
potvrzeno. 
UZ-14/2021/7/1 – ZMP schválilo rozpočtové opatření Města Plumlov č.3/2021 (příloha č.2). 
         Hlasování: 12 hlasů pro. 
 
K bodu 8: 
V rámci doplněného bodu programu dnešního zasedání Zastupitelstva Města Plumlova byla s místními 
pořadateli kulturních akcí připravena Obecně závazná vyhláška Města Plumlov č. 2/2021, o nočním klidu. 
Jsou v ní zahrnuty akce plánované na duben-červen 2021. Pro prázdninové měsíce bude schvalována 
další OZV na červnovém jednání zastupitelstva města. Po skončení nouzového stavu by mělo dojít k 
uvolnění podmínek pro pořádání akcí, podrobnosti ale budou záviset na dalším vývoji epidemie. 
UZ-14/2021/8/1 – ZMP schválilo Obecně závaznou vyhlášku Města Plumlov č.2/2021, o nočním klidu 
(příloha č.3). 
 
 
 



K bodu 9: 
Předposledním bodem dnešního zasedání Zastupitelstva Města Plumlova byla diskuse. 
Několik diskusních příspěvků měl pan ing. M. Otruba: 

− požádal o odpověď na svůj dříve zaslaný emailový dotaz – vyčíslení celkových nákladů na výstavbu 
cyklostezky Plumlov-Mostkovice, včetně aktualizace ceny mostu a platby za výkon technického 
dozoru, 

− upozornil na nedodělky na stavbě chodníku do Soběsuk (stěrka na mostě + výsadba trávníků) – paní 
starostka odpověděla, že zhotovitel této stavby (EDMA Drnovice) realizuje chodník na Boskovické 
ulici, o nedodělcích je informován a přislíbil jejich odstranění, 

− upozornil na vznikající skládku odpadu za Bidelcem, 

− zeptal se na „aktuální stav“ projednání nového územního plánu Plumlova a požádal o jeho dokončení, 
paní G. Jančíková odpověděla, že celý proces byl v epidemii COVID 19 pozastaven, dojde-li 
k uvolnění, bude „tlačit“ na dokončení územního plánu, uvedla, že předpokládá svolání pracovní 
schůzky členů zastupitelstva města k této záležitosti, 

− dotázal se na „akceschopnost“ JSDH Plumlov – z jednotky odešel P. Šmíd, bylo by škoda i 
v souvislosti s nově pořizovanou hasičskou cisternou, kdyby došlo k „ochromení činnosti“ – to vyvrátila 
jak paní starostka, tak i pan místostarosta M. Hyndrich. 

 
Paní Mgr. J. Zelená požádala o instalaci odpadkových košů na hráz Podhradského rybníka, pan ing. M. 
Otruba doplnil její žádost o prosbu o zajištění výsypu košů i během víkendových dnů. Pan místostarosta M. 
Hyndrich a současně i ředitel Klubového zařízení Plumlov, p.o. na tyto požadavky reagoval slovy, že 
aktuálně zakoupili 15 nových odpadkových košů a řeší jak jejich rozmístění (požádal členy zastupitelstva 
města o návrhy), tak i zajištění likvidace odpadků o volných dnech. 
 
Nikdo další z přítomných se už do diskuse s dalším příspěvkem nepřihlásil, proto byla paní starostkou 
ukončena. 
 
K bodu 10: 
Paní starostka poděkovala členům Zastupitelstva Města Plumlova a přítomným občanům za účast. 
 
14. zasedání Zastupitelstva Města Plumlova bylo ukončeno cca v 18.00, následovala Valná hromada VAKu 
svazku obcí Plumlov-Vícov. 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu: 
 
 
 
 
 
 
 
  ………………………………….    ………………………………... 
      MUDr. Milena Jeřábková                Miroslav Vrána 
 
 
 
 
 
 
 
  ……………………………………   ………………………………. 
           Martin Hyndrich              Gabriela Jančíková 
        místostarosta města               starostka města 


