Zápis z 18. zasedání Zastupitelstva Města Plumlova,
konaného dne 15.11.2021
v sále STAVA, Plumlov č.p. 165
Účast: pí Ambrožová, p. Borský, p. Hyndrich, pí Jančíková, pí MUDr. Jeřábková, p. Nezval, p. ing.
Otruba, p. Piňos, DiS., p. ing. Svoboda, p. Vrána, p. Vymazal, p. ing. Zapletal, pí Mgr. Zelená, p. Mgr.
Jeřábek (příchod 17.10)
Omluven: p. Sušeň
Zapisovatel: p. ing. Kocourek
Návrhová komise: pí MUDr. Jeřábková, pí Mgr. Zelená
Ověřovatelé zápisu: p. Vrána, p. Vymazal
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)
Smlouva č. 1190400327 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR – ČOV
a kanalizace Plumlov, Soběsuky, Žárovice a Hamry – III.etapa.
6)
Smlouva o revolvingovém úvěru – Komerční banka, a.s..
7)
Rozpočtové opatření Města Plumlov č.11/2021.
8)
Schválení podání žádostí o dotaci a souhlas se spolufinancováním – dotační programy Ministerstva
pro místní rozvoj ČR.
9)
Diskuse.
10) Závěr.

K bodu 1:
18. zasedání Zastupitelstva Města Plumlova zahájila paní starostka G.Jančíková v pondělí 15.11.2021 cca
v 17.05 hodin v sále STAVA, Plumlov č.p. 165. Přivítala přítomné, uvedla, že z důvodu zhoršující se
epidemiologické situace se dnešní jednání koná v „náhradních prostorech“. Konstatovala, že je přítomno
13 členů zastupitelstva města, pan A: Sušeň je omluven tzn. dnešní jednání je usnášení schopné.
Zápis z dnešního jednání provede pan ing. F. Kocourek, do návrhové komise doporučila paní starostka
jmenovat paní MUDr. M. Jeřábkovou a paní Mgr. J. Zelenou, za ověřovatele zápisu pana M. Vránu a pana
J. Vymazala. Nikdo z přítomných neměl připomínky – jmenování zapisovatele, složení návrhové komise a
ověřovatelů zápisu a zapisovatele bylo odsouhlaseno.
UZ-18/2021/1/1 – Zastupitelstvo Města Plumlova (dále jen „ZMP“) schválilo jmenování ing. F.Kocourka
zapisovatelem jednání 18. zasedání ZMP.
Hlasování: 13 hlasů pro.
UZ-18/2021/1/2 – ZMP schválilo složení návrhové komise: paní MUDr. M. Jeřábková a paní Mgr. J. Zelená
a za ověřovatele zápisu: pana M. Vránu a pana J. Vymazala.
Hlasování: 13 hlasů pro.
Paní G. Jančíková přečetla připravený program 18.zasedání zastupitelstva města. Nezazněly žádné návrhy
na jeho doplnění – program dnešního jednání byl jednomyslně odsouhlasen.
UZ-18/2021/1/3 – ZMP schválilo program 18. zasedání Zastupitelstva Města Plumlova dne 15.11.2021.
Hlasování: 13 hlasů pro.
K bodu 2:
Paní starostka uvedla, že na minulém zasedání nebylo přijato žádné ukládací usnesení.
UZ-18/2021/2/1 – ZMP vzalo na vědomí kontrolu plnění usnesení přijatých na minulých zasedání ZMP.
K bodu 3:
Na dnešním jednání není přítomen ani jeden z předsedů výborů (FV-A: Sušeň resp. KV- Mgr. L. Jeřábek).
Paní starostka řekla, že se od posledního zasedání zastupitelstva města členové výborů nesešli. Podle
jejich informací má finanční výbor na pondělí 22.11.2021 naplánovanou schůzku nad návrhem rozpočtu
Města Plumlov na rok 2022. Kontrolní výbor by měl do konce tohoto kalendářního roku ještě provést
kontrolu plnění usnesení přijatých na zasedáních Zastupitelstva Města Plumlova v roce 2021.
UZ-18/2021/3/1 – ZMP vzalo na vědomí informaci o činnosti Finančního a Kontrolního výboru ZMP
v minulém období.

Do zasedací místnosti se dostavil pan Mgr. L. Jeřábek – přítomno je 14 členů Zastupitelstva Města
Plumlova.
K bodu 4:
Paní starostka G. Jančíková informovala přítomné o probíhajících a připravovaných investičních akcích
Města Plumlov:
a) kanalizace Hamry – byla zahájena výstavba, stavbu realizuje QUANTUM, a.s., Vyškov, stavební práce
by měly probíhat v období září 2021 – září 2022, celkový rozpočet cca 30.000.000,- Kč, dotace SFŽP
– 20.168.687,80 Kč, budeme se snažit získat ještě dotaci Olomouckého kraje v roce 2022 na
spolufinancování akce, proběhla koordinační schůzka s občany,
b) kanalizace Běliska – i tuto stavbu provádí QUANTUM, a.s., Vyškov, práce by měly být dokončeny do
21.11.2021, byl proveden protlak pod Hloučelou, probíhá výstavba odboček pro jednotlivé nemovitosti,
c) 3.etapa výstavba vodovodu a kanalizace v ATC ŽRALOK Plumlov-podpořeno dotací Olomouckého
kraje, akce rozdělena na 2 „samostatné části“ – výkopové práce bude provádět společnost JIM
Dynamic Project s.r.o., Plumlov, technologii do čerpacích šachet bude dodávat Ekovýroba, s.r.o.,
Čechy pod Kosířem,
d) stavební úpravy ČOV Plumlov – akce podpořena dotací Ministerstva zemědělství ČR, na začátku roku
2022 proběhne výběr dodavatele, rozpočet je 7.500.000,- kč, dotace činí cca 4.500.000,- Kč,
e) cyklostezka – akce je dokončena, proběhla kolaudace, musíme dokončit vyúčtování dotací u jejich
poskytovatelů, finanční podíl města je cca 9.000.000,- z celkových nákladů cca 33.500.000,- Kč,
f)
bašta - „vysoký“ zámek – stavební práce jsou dokončeny, do Programu záchrany architektonického
dědictví na rok 2022 jsme podali žádost o dotaci na 1.etapu opravy vstupního portálu „nízkého“
zámku, o dotaci budeme žádat i na Olomouckém kraji, celkové náklady jsou okolo 7.000.000,- Kč,
realizace je rozdělena do 3 let,
g) byla dokončena výsadba prvků USES v katastrálním území Hamry, bude podána žádost o proplacení
dotace, dotace pokryje 100% nákladů,
h) realizováno je dětské hřiště v ATC ŽRALOK Plumlov, bude podána žádost o vyplacení dotace,
i)
zahájena by měla být rekonstrukce sociálního zázemí na Osadním výboru v Hamrech – termín
dokončení je duben 2022,
j)
úprava veřejného prostranství u zdravotního střediska – dokončena je 1.etapa – parkovací místa
naproti školy, veřejná zakázka na realizaci 2. etapy byla zrušena, bude vypsána opakovaně a
stavební práce budou probíhat v první polovině roku 2022,
k) výměna dlažby před kulturním domem v Žárovicích – bylo ukončeno výběrové řízení na dodavatele,
práce by měly být dokončeny do prosince 2021, opraveno bude i vstupní schodiště včetně zábradlí,
l)
územní plán – dnes odpoledne se uskutečnilo opakované veřejné projednání návrhu územního plánu
se zapracovanými připomínkami, na které budou navazovat další „úkony“ odboru územního plánování
Magistrátu Města Prostějova,
m) hasičská cisterna – v pátek 19.11.2021 by mělo být dodáno firmou KOBIT spol. s r.o., Praha nové
hasičské auto.
S dotazy se do diskuse k tomuto bodu nikdo nepřihlásil.
UZ-18/2021/4/1 – ZMP vzalo na vědomí informaci o probíhajících a připravovaných investičních akcích
Města Plumlov.
K bodu 5:
Členům zastupitelstva města byl společně s podkladovými materiály poslán návrh smlouvy o poskytnutí
dotace ze Státního fondu životního prostředí ČR č. 1190400327 na výstavbu kanalizace v obci Hamry.
Dotace činí 20.168.687,80 Kč, část bude vyplacena v roce 2021, zbývající finanční prostředky v roce
příštím. K návrhu smlouvy nezazněla žádná připomínka – jednomyslně odsouhlaseno.
UZ-18/2021/5/1 – ZMP schválilo Smlouvu č. 1190400327 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního
prostředí ČR na realizaci akce „ČOV a kanalizace Plumlov, Soběsuky, Žárovice a Hamry – III.etapa“
(příloha č.1).
Hlasování: 14 hlasů pro.
K bodu 6:
Zmocněnec města – společnost IDEA Kučera, s.r.o., PV provedla poptávku u bank na poskytnutí úvěru.
Jedinou nabídku podala Komerční banka, a.s., po komunikaci s jejími pracovníky byl připraven návrh
smlouvy o poskytnutí revolvingového úvěru ve výši 20.000.000,- Kč. Jde o úvěrový rámec na zajištění
financování stavby kanalizace a úprav technologie ČOV. Po dokončení stavby kanalizace se část
úvěrového rámce „překlopí“ do úvěru s dobou splatnosti 15 let. Úroková sazba je nastavena jako fixní po
celou dobu splácení (2,99%). Smlouva + obchodní podmínky byly zaslány emailem členům zastupitelstva
města.

Paní starostka v úvodním slově zmínila, že z úvěrového rámce se na dlouhodobý úvěr „převede“ okolo
10.000.000,- Kč.
Ani k tomuto bodu programu neměl nikdo z přítomných dotazy ani připomínky.
UZ-18/2021/6/1 – ZMP schválilo Smlouvu o revolvingovém úvěru (registrační číslo: 99031625948)
s Komerční bankou, a.s., Praha (příloha č.2).
Hlasování: 14 hlasů pro.
K bodu 7:
Po pracovní poradě k návrhu rozpočtu Města Plumlov na rok 2022, konané 8.11.2021, byla provedena
„zevrubná revize“ financování jednotlivých investic, jejímž výsledkem je, že v rezervních prostředcích bude
mít Město Plumlov na konci roku 2021 cca 6.000.000,- Kč.
Paní účetní R.Vykydalová krátce okomentovala návrh rozpočtového opatření Města Plumlov č.11/2021.
Na straně příjmů jsou navýšeny daňové příjmy a přijaty dotace (na realizaci dětského hřiště v ATC
ŽRALOK Plumlov, na výstavbu chodníku-větev A, na kanalizaci v Hamrech, na cyklostezku… Klubovému
zařízení Plumlov bude na nejbližším zasedání rady města nařízen odvod finančních prostředků na
dofinancování realizace dětského hřiště a na 3. etapu výstavby vodovodu a kanalizace. Na straně výdajů
jsou výše uváděné dotace „použity“. Finanční náhrada JSDH za „zásahy“ byla využita na nákup malířských
potřeb na vymalování hasičské zbrojnice – svépomocí členy JSDH.
Žádné dotazy nezazněly, rozpočtové opatření Města Plumlov č.11 /2021 bylo bez výhrad odsouhlaseno.
UZ-18/2021/7/1 – ZMP schválilo rozpočtové opatření Města Plumlov č.11/2021 (příloha č. 3).
Hlasování: 14 hlasů pro.
K bodu 8:
Pro letošní rok nebyly úspěšné žádosti o dotaci na Ministerstvu pro místní rozvoj ČR na rekonstrukci WCdívky v ZŠ Plumlov a na opravu místní komunikace a výstavbu splaškové kanalizace v ulici Wolkerově
v Plumlově. Poskytovatel dotace požaduje souhlas zastupitelstva města s podáním žádosti a s úhradou
vlastního podílu žadatelem. Diskusní příspěvky nebyly.
UZ-18/2021/8/1 – ZMP schválilo souhlas s předložením žádosti o dotaci na akci „Plumlov – ulice
Wolkerova – obnova místní komunikace“ do Programu obnovy a rozvoje venkova Ministerstva pro místní
rozvoj ČR pro rok 2022 – dotačního titulu: 117D2810A – Podpora obnovy místních komunikací a s úhradou
vlastního finančního podílu na uvedené investiční akci.
Hlasování: 14 hlasů pro.
UZ-18/2021/8/2 – ZMP schválilo souhlas s předložením žádosti o dotaci na akci „ZŠ Plumlov –
rekonstrukce a modernizace WC – dívky“ do Programu obnovy a rozvoje venkova Ministerstva pro místní
rozvoj ČR pro rok 2022 – dotačního titulu: 117D8210E – Rekonstrukce a přestavba veřejných budov a
s úhradou vlastního finančního podílu na uvedené investiční akci.
Hlasování: 14 hlasů pro.
K bodu 9:
Předposledním bodem dnešního zasedání zastupitelstva města byla diskuse, ve které vystoupili:
a) paní G. Jančíková:
řekla, že v minulém týdnu proběhlo několik kontrol souvisejících s realizovanými investicemi –
pracovnice IROPu kontrolovaly doklady spojené s financováním výstavby cyklostezky, mimo to se
uskutečnilo i dílčí přezkoumání hospodaření Města Plumlov za rok 2021 – ani v jednom případě
nebyly shledány nedostatky, za což patří poděkování pracovníkům městského úřadu,
informovala „orientačně“ členy zastupitelstva o projektech, na realizaci, kterých by Město Plumlov
chtělo žádat v roce 2022 dotace Olomouckého kraje – výstavba kanalizace v Hamrech, oprava
vstupního portálu zámku, pokračování revitalizace autokempu, chtěli bychom připravit i projekt na
výstavbu chodníků + žádost o dotaci z prostředků MAS Prostějov-venkov, na opravu sochy na parku
z Ministerstva kultury ČR…,
b) pan M. Pírek:
požádal vedoucího VAKu svazku obcí Plumlov-Vícov o upřesnění informací pro připojení na
splaškovou kanalizaci na Běliskách, pan ing. A. Zapletal odpověděl, že vlastník nemovitosti bude
hradit dopojení „vnitřní kanalizace“ do čerpací jímky + budoucí spotřebu elektrické energie,
poprosil o úpravu přístupových cest po dokončení výstavby kanalizace na Běliskách,
c) pan T. Piňos, DiS.: upozornil na „nedobrý stav“ komunikace výjezdu z Bělisek okolo „mlýna“, pan J.
Nezval i paní starostka uvedli, že problém se snažili řešit, jsou zde však nevyjasněné vlastnické
vztahy mezi paní ing. Šafranovou, Městem Plumlov a Povodím Moravy, s.p., bylo objednáno zaměření
hranic pozemku a mělo by se uskutečnit další jednání,
d) paní Mgr. S. Zapletalová (ředitelka ZŠ Plumlov, p.o.): uvedla, že situace v probíhající „vlně“ COVIDU
je pro školu složitá, 4 třídy byly postupně v karanténě, chybějí někteří pedagogičtí pracovníci, musí se
průběžně řešit suplování, dnešního dne proběhlo testování PCR testy, výsledky zatím paní ředitelka
nemá,

paní G. Jančíková:
popsala situaci spojenou s COVIDEM v místní mateřské škole, část dětí byla v minulých týdnech
v karanténě, aktuálně MŠ funguje,
tlumočila i krátkou informaci od paní ředitelky Domova pro seniory v Soběsukách – nebyl zde
zaznamenán výskyt COVIDU,
zmínila, že v neděli 28.11.2021 by se od 17.00 mělo na Hlavním náměstí v Plumlově uskutečnit
slavnostní rozsvěcení vánočního stromu, budou ale respektována platná hygienická opatření,
požádala členy zastupitelstva o příspěvky do prosincového vydání Plumlovského zpravodaje, který
bude mít uzávěrku v neděli 21.11.2021.
Nikdo další z přítomných se už do diskuse s dalším příspěvkem nepřihlásil, proto byla paní starostkou
ukončena.
e)
-

K bodu 10:
Paní starostka poděkovala členům Zastupitelstva Města Plumlova a přítomným občanům za účast, poté
18. zasedání Zastupitelstva Města Plumlova cca v 17.50 hodin ukončila.

Ověřovatelé zápisu:

………………………………….
M. Vrána

………………………………...
J. Vymazal

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

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

