
Zápis ze 16. zasedání Zastupitelstva Města Plumlova, 
konaného dne 28.6.2021 

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. ing. Otruba, p. Sušeň, p. ing. Svoboda, p. Vymazal, pí Mgr. Zelená 
Omluveni:  p. Piňos, DiS., p. Vrána, p. ing. Zapletal 
Zapisovatel:  p. ing. Kocourek 
Návrhová komise:  p. ing. Svoboda, pí Mgr. Zelená 
Ověřovatelé zápisu:  pí Ambrožová, p. Mgr. Jeřábek 
 
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) Obecně závazná vyhláška Města Plumlov č. 3/2021, o nočním klidu. 
6) Volba přísedících soudců Okresního soudu v Prostějově. 
7) Rozpočtové opatření Města Plumlov č.5/2021. 
8) Diskuse. 
9) Závěr. 
 
K bodu 1: 
16. zasedání Zastupitelstva Města Plumlova zahájila paní starostka G.Jančíková v pondělí 28.6.2021 cca v 
17.05 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu v Plumlově. V úvodu řekla, že je ráda, že je starostkou 
Plumlova a nikoli některé z obcí na jižní Moravě zasažené tornádem. Na dnešním jednání rady města, 
které předcházelo 16. zasedání zastupitelstva města byl odsouhlasen finanční dar směřující do postižené 
oblasti. 
Po přivítání přítomných uvedla paní starostka, že je přítomno 12 členů zastupitelstva města, 3 jsou 
omluveni. Zápis z dnešního jednání provede pan ing. F. Kocourek, do návrhové komise doporučila paní 
starostka jmenovat pana ing. O. Svobodu a paní Mgr. J. Zelenou, za ověřovatele zápisu paní L. 
Ambrožovou a pana Mgr. L. Jeřábka. Nikdo z přítomných neměl připomínky – jmenování zapisovatele, 
složení návrhové komise a ověřovatelů zápisu a zapisovatele bylo odsouhlaseno. 
UZ-16/2021/1/1 – Zastupitelstvo Města Plumlova (dále jen „ZMP“) schválilo jmenování ing. F.Kocourka 
zapisovatelem jednání 16. zasedání ZMP.     Hlasování: 12 hlasů pro. 
UZ-16/2021/1/2 – ZMP schválilo složení návrhové komise: pan ing. O. Svoboda a paní Mgr. J. Zelená a za 
ověřovatele zápisu: paní L. Ambrožovou a pana Mgr. L. Jeřábka. Hlasování: 12 hlasů pro. 
 
Paní G. Jančíková přečetla připravený program 16.zasedání zastupitelstva města a současně navrhla 
doplnit jej o nový bod č. 7: „Rozpočtové opatření Města Plumlov č.5/2021“. Doplnění programu i celkový 
upravený program dnešního jednání byly jednomyslně odsouhlaseny. 
UZ-16/2021/1/3 – ZMP schválilo doplnění programu 16. zasedání Zastupitelstva Města Plumlova o nový 
bod č. 7: „Rozpočtové opatření Města Plumlov č.5/2021“.  Hlasování: 12 hlasů pro. 
UZ-16/2021/1/4 – ZMP schválilo upravený program 16. zasedání Zastupitelstva Města Plumlova dne 
28.6.2021.        Hlasování: 12 hlasů pro. 
 
K bodu 2: 
Paní starostka uvedla, že na minulém jednání nebylo přijato žádné ukládací usnesení. V rámci diskuse na 
květnovém zasedání zastupitelstva města byly vzneseny následující podněty členů zastupitelstva a 
občanů: 

− pan starosta Obce Mostkovice byl požádán o úpravu dopravního značení na komunikaci u letního kina, 
v této souvislosti paní starostka zmínila, že se v Plumlově uskutečnila i porada cyklo-koordinátorů 
Olomouckého kraje, 

− zhotovitel mostu na chodníku u Soběsuk byl požádán o dokončení povrchové úpravy-stěrky a byl jim 
tlumočen požadavek na prodloužení záruční doby stavby, 

− požadavky předsedkyně OV Žárovice-paní Mgr. H. Švédové byly částečně splněny, 

− byla opravena místní komunikace na Běliskách, proběhlo jednání se zástupci Povodí Moravy, s.p. o 
opravě cesty u mlýna, hledá se řešení, 

− nebyl dosud opraven plot u bytového domu v Soběsukách (zajistí KZ Plumlov, p.o.). 



UZ-16/2021/2/1 – ZMP vzalo na vědomí kontrolu plnění usnesení přijatých na minulých zasedání ZMP. 
 
K bodu 3: 
Předsedové výborů Zastupitelstva Města Plumlova krátce informovali přítomné o své činnosti za minulé 
období: 
- pan A. Sušeň, předseda finančního výboru – řekl, že schůzka FV ZMP se uskutečnila 14.6.2021, bylo 

na ní probíráno hospodaření Města Plumlov za období leden-květen 2021, podány informace o 
připravovaných investičních akcích, členům finančního výboru byla podána zpráva o ukončení 
„překlenovacího úvěru“, do dlouhodobého financování přešla částka cca 4.000.000,- Kč, proběhla 
debata o financování připravované výstavby kanalizace v Hamrech, 

- pan Mgr. L. Jeřábek, předseda kontrolního výboru – uvedl, že „osobní schůzka“ členů KV ZMP sice 
neproběhla, ale v emailové komunikaci (ve spolupráci s předsedy osadních výborů) byl zpracován 
seznam vraků (cca 28 dlouhodobě nepoužívaných vozidel), odstavených na veřejných prostranstvích, 
tento dokument byl předán městskému úřadu a bude iniciována spolupráce s Obvodním oddělením 
POLICIE ČR v Plumlově. 

UZ-16/2021/3/1 – ZMP vzalo na vědomí informaci o činnosti Finančního a Kontrolního výboru ZMP 
v minulém období. 
 
K bodu 4: 
Paní starostka G. Jančíková informovala přítomné o probíhajících a připravovaných investičních akcích 
Města Plumlov: 
a) cyklostezka – zhotovitel (SPH stavby s.r.o., Bystřice n.P.) pracuje na stavbě mostu přes Hloučelu, 

stavba bude dokončena do září 2021, získali jsme mimořádnou dotaci Olomouckého kraje 
(2.500.000,- Kč) i dotaci 500.000,- Kč od Města Prostějov, 

b) chodníky – již téměř dokončena je výstavba chodníku v Plumlově-větev „A“, stavbu realizuje firma 
EDMA, s.r.o., Drnovice, bylo zadáno zpracování projektu na přípojky kanalizace k 5 rodinným domům, 
„původní“ technické řešení bylo nutné přepracovat, 

c) „vysoký“ zámek – byly aplikovány „obětované omítky“ a provádí se vysoušení zdiva, mimo prostředků 
z dotačního programu Ministerstva kultury ČR chceme využít na tento účel i dotaci Olomouckého kraje 
(250.000,- Kč), kterou jsme dostali na realizaci 1.etapy opravy vstupního portálu zámku – tu zahajovat 
v letošním roce nebudeme, protože podíl města by byl příliš vysoký (cca 1.700.000,- Kč), 

d) kanalizace Běliska – získali jsme dotaci Olomouckého kraje 320.000,- Kč, proběhne výběr 
dodavatelské firmy-vlastní realizace by měla proběhnout v podzimních měsících letošního roku, 

e) úprava prostoru před zdravotním střediskem byla podpořena dotací z MAS Prostějov-venkov, na 
dnešním jednání rady města byl vybrán dodavatel (JIM Dynamic Project s.r.o., Plumlov), práce by 
měly probíhat během prázdnin, bude zpracována a podána další žádost o dotaci na navazující etapy, 

f) oprava sociálního zařízení na Osadním výboru v Hamrech – i na realizaci tohoto projektu jsme získali 
dotaci z prostředků MAS Prostějov-venkov, o.p.s., stavební úpravy budou probíhat na konci roku 
2021, 

g) kanalizace Hamry – probíhá veřejná soutěž na dodavatele stavby, stavební práce by měly probíhat 
v období září 2021 – září 2022, 

h) realizace dětského hřiště v ATC ŽRALOK Plumlov – z celkových 3 podaných žádostí o dotace jsme 
uspěli pouze s tímto projektem, úspěšné nebyly naše žádosti o finanční podporu opravy ulice 
Wolkerovy v Plumlově (včetně položení splaškové kanalizace), ani na opravu WC-dívky v ZŠ Plumlov, 

i) přestavba „malé“ tělocvičny ZŠ na kmenovou učebnu 1.třídy a vybudování nového oddělení školní 
družiny nebyla podpořena dotací Ministerstva financí ČR, provedeme ji z rezervních prostředků ZŠ a 
prostředků alokovaných na opravu v ZŠ v rozpočtu letošního roku, 

j) oprava sochy sv. Floriána byla podpořena z dotace Ministerstva kultury ČR a uskuteční se v nejbližší 
době. 

Paní starostka v závěru tohoto bodu připomenula, že ve středu 30.6.2021 se od 15.00 hodin uskuteční 
v kulturním domě v Žárovicích veřejné projednání návrhu nového územního plánu. 
S dotazy k investičním akcím vystoupil pan ing. M. Otruba: 
- ptal se, zda u nově budovaného chodníku na Boskovické ulici budou vyměněny i stožáry veřejného 

osvětlení, paní starostka mu odpověděla, že nikoli – nebylo to součástí projektu, ale připravujeme 
žádost o dotaci do programu EFEKT, který je určen právě na tyto účely, její slova doplnil pan 
místostarosta M. Hyndrich, 

- požádal o zaslání protokolu o posuzování nabídek na výstavbu chodníku před zdravotním střediskem. 
UZ-16/2021/4/1 – ZMP vzalo na vědomí informaci o probíhajících a připravovaných investičních akcích 
Města Plumlov. 
 



K bodu 5: 
Návrh Obecně závazné vyhlášky č.3/2021 byl emailovou poštou rozeslán všem členům zastupitelstva. Byly 
osloveny všechny subjekty, které organizují kulturní akce, všechny jejich požadavky byly do OZV 
zapracovány. Na základě dotazu pana ing. F. Kocourka bylo stanoveno „jednotné“ posunutí začátku doby 
na 02.00 hodiny v termínech uvedených v obecně závazné vyhlášce. Nikdo z přítomných neměl dotazy – 
OZV Města Plumlov č.3/2021 byla jednomyslně schválena. 
UZ-16/2021/5/1 – ZMP schválilo Obecně závaznou vyhlášku Města Plumlov č.3/2021, o nočním klidu 
(příloha č.1).       Hlasování: 12 hlasů pro. 
 
K bodu 6: 
V úvodním slově k dalšímu bodu jednání (návrh na jmenování přísedících soudců Okresního soudu 
v Prostějově) zmínila paní starostka, že Plumlov v končícím období má 2 soudce – pana Bc. V.Hýbla a 
pana K. Jelínka. Druhý jmenovaný už nechce pokračovat, ale určitě mu patří poděkování za vykonanou 
práci. Vzhledem k počtu obyvatel může Plumlov nominovat až 6 osob, podle slov paní G. Jančíkové byly 
předány 4 návrhy na přísedící soudce. Paní starostka požádala nominované, aby se krátce představili a 
bezprostředně poté členové zastupitelstva hlasovali o podání návrhu na jejich jmenování. 

• paní Mgr. K. Brablecová, bytem: Soběsuky – řekla, že je vystudovaná učitelka, toho času na mateřské 
dovolené, na dotaz pana ing. O. Svobody odpověděla, že určitě bude schopna sladit rodičovské 
povinnosti s vykonávanou funkcí, 

UZ-16/2021/6/1 – ZMP schválilo podání návrhu na jmenování paní Mgr. K.Brablecové, bytem: Soběsuky, 
přísedícím soudcem Okresního soudu v Prostějově.   Hlasování: 12 hlasů pro. 

• pan Bc. V. Hýbl, bytem: Hamry – uvedl, že funkci přísedícího soudce už 2 volební období (10 roků), 
současně je předsedou Osadního výboru v Hamrech, má 3 děti, zabývá se obchodní činností, 

UZ-16/2021/6/2 – ZMP neschválilo podání návrhu na jmenování pana Bc. V.Hýbla, bytem: Hamry, 
přísedícím soudcem Okresního soudu v Prostějově. 
Hlasování: L. Ambrožová, Mgr. L. Jeřábek, MUDr. M. Jeřábková, ing. M. Otruba, A. Sušeň, J. Vymazal (6 
hlasů pro), O. Borský se zdržel hlasování, M. Hyndrich, G.Jančíková, J. Nezval, ing. O. Svoboda, Mgr. 
J.Zelená (5 hlasů proti). 

• paní Mgr. H. Švédová, bytem: Žárovice – uvedla, že pracuje jako učitelka, má 2 dospělé děti, je 
předsedkyní Osadního výboru v Žárovicích, 

UZ-16/2021/6/3 – ZMP schválilo podání návrhu na jmenování paní Mgr. H. Švédové, bytem: Žárovice, 
přísedícím soudcem Okresního soudu v Prostějově.   Hlasování: 12 hlasů pro. 

• paní Mgr. H. Valíková, bytem: Hamry – řekla, že působila jako učitelka na plumlovské základní škole, 
v současné době už je v důchodu, 

UZ-16/2021/6/4 – ZMP schválilo podání návrhu na jmenování paní Mgr. H.Valíkové, bytem: Hamry, 
přísedícím soudcem Okresního soudu v Prostějově.   Hlasování: 12 hlasů pro. 
 
K bodu 7: 
Krátký komentář k návrhu rozpočtového opatření Města Plumlov č.5/2021 přednesla paní účetní R. 
Vykydalová. Nejpodstatnější položkou návrhu rozpočtového opatření je přesun částky původně určené na 
opravu Wolkerovy ulice (neinvestiční výdaje) na investiční akci – výstavba chodníků před zdravotním 
střediskem. Mimo této položky obsahuje rozpočtové opatření i „přijetí“ a „využití“ dotací (chodník, JSDH, 
průtokové dotace pro KZ Plumlov a DpS Soběsuky) a přijetí finančního daru na zpomalovací práh na hrázi 
Podhradského rybníka. Pan ing. Otruba požádal o vysvětlení přesunu položek v kapitole „silnice“ – bylo 
vysvětleno. 
UZ-16/2021/7/1 – ZMP schválilo rozpočtové opatření Města Plumlov č.5/2021 (příloha č. 2). 
         Hlasování: 12 hlasů pro. 
 
K bodu 8: 
Předposledním bodem dnešního zasedání Zastupitelstva Města Plumlova byla diskuse, ve které vystoupili: 
a) pan ing. M. Otruba: požádal o řešení stavu komunikace ke sběrnému dvoru v Plumlově, navrhl, aby 

vedení města podniklo kroky k „legalizaci“ komunikace a její následné opravě, 

− paní starostka reagovala na jeho slova tím, že nebude možné čerpat na opravu cesty dotaci a 
máme finanční prostředky na případnou opravu, 

− pan A. Sušeň – upozornil na skutečnost, že část pozemku je v zemědělském půdním fondu, 

− pan M. Hyndrich, pan A: Sušeň, pan ing. M. Otruba mluvili o technickém řešení, přípravě projektu, 
odvedení dešťové vody – vyčištění odtoku, 

− pan ing. O. Svoboda formuloval návrh usnesení, které bylo v následném hlasování přijato. 
UZ-16/2021/8/1 – ZMP uložilo starostce Města Plumlova, paní G. Jančíkové, učinit příslušné kroky pro 
přípravu rekonstrukce komunikace ke sběrnému dvoru v Plumlově. Hlasování: 12 hlasů pro. 



b) pan ing. O. Svoboda: vyjádřil poděkování soudcům za odvedenou práci v minulém funkčním období a 
pořál nové zvolenýcm kandidátům hodn, 

− pan A. Sušeň podotkl, že bychom měli být rádi, za to, že se najde někdo ochotný tuto funkci 
vykonávat, 

− pan ing. M. Otruba uvedl, že jej hodně mrzí, že pan Bc. V. Hýbl nebyl většinou hlasů členů 
zastupitelstva města zvolen, řekl, že to, kteří hlasovali „proti“, měli určitě své důvody, ale domnívá 
se, že „mužský element“ je na soudu důležitý. 

Nikdo další z přítomných se už do diskuse s dalším příspěvkem nepřihlásil, proto byla paní starostkou 
ukončena. 
 
K bodu 9: 
Paní starostka poděkovala členům Zastupitelstva Města Plumlova a přítomným občanům za účast a 16. 
zasedání Zastupitelstva Města Plumlova cca v 17.45 hodin ukončila. 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu: 
 
 
 
 
 
 
 
  ………………………………….    ………………………………... 
        Lenka Ambrožová             Mgr. Luboš Jeřábek 
 
 
 
 
 
 
 
  ……………………………………   ………………………………. 
           Martin Hyndrich              Gabriela Jančíková 
        místostarosta města               starostka města 


