Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva Města Plumlova,
konaného dne 13.12.2021
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. ing. Otruba, p. Sušeň, p. ing. Svoboda, p. Vrána, p. ing. Zapletal, pí Mgr. Zelená
Omluveni: p. Piňos, DiS., p. Vymazal
Zapisovatel: p. ing. Kocourek
Návrhová komise: p. Borský, p. Nezval
Ověřovatelé zápisu: pí MUDr. Jeřábková, pí Mgr. Zelená
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. Návrh rozpočtu Města Plumlov na rok 2022.
6. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Města Plumlov na roky 2023-2024.
7. Návrh rozpočtového opatření Města Plumlov č.12/2021.
8. Prodej pozemku p.č. 138/5 (zahrada) o výměře 761 m2 v k.ú. Žárovice.
9. Obecně závazná vyhláška Města Plumlov č. 5/2021 o stanovení obecního systému odpadového
hospodářství.
10. Obecně závazná vyhláška Města Plumlov č. 6/2021, o místním poplatku za obecní systém
odpadového hospodářství.
11. Obecně závazná vyhláška Města Plumlov č. 7/2021, o nočním klidu.
12. Stanovení ceny vodného a stočného od 1.1.2022.
13. Schválení podání žádostí o dotaci a souhlas se spolufinancováním – dotační programy Olomouckého
kraje.
14. Diskuse.
15. Závěr.

K bodu 1:
19. zasedání Zastupitelstva Města Plumlova zahájila paní starostka G.Jančíková v pondělí 13.12.2021 cca
v 17.05 hodin v sále STAVA, Plumlov č.p. 165.
Přivítala přítomné, uvedla, že z důvodu existujících hygienických opatření se dnešní jednání koná u
„kulatého stolu“ v sále STAVA. Konstatovala, že je přítomno 13 členů zastupitelstva města tzn. dnešní
jednání je usnášení schopné.
Zápis z dnešního jednání provede pan ing. F. Kocourek, do návrhové komise doporučila paní starostka
jmenovat pana O.Borského a pana J. Nezvala, za ověřovatele zápisu paní MUDr. M.Jeřábkovou a paní
Mgr. J. Zelenou. Nikdo z přítomných neměl připomínky – jmenování zapisovatele, složení návrhové komise
a ověřovatelů zápisu bylo odsouhlaseno.
UZ-19/2021/1/1 – Zastupitelstvo Města Plumlova (dále jen „ZMP“) schválilo jmenování ing. F.Kocourka
zapisovatelem jednání 18. zasedání ZMP.
Hlasování: 13 hlasů pro.
UZ-19/2021/1/2 – ZMP schválilo složení návrhové komise: pan O. Borský a pan J. Nezval a za ověřovatele
zápisu: paní MUDr. M. Jeřábkovou a paní Mgr. J. Zelenou.
Hlasování: 13 hlasů pro.
Paní G. Jančíková přečetla připravený program 19.zasedání zastupitelstva města. Nezazněly žádné návrhy
na jeho doplnění – program dnešního jednání byl jednomyslně odsouhlasen.
UZ-19/2021/1/3 – ZMP schválilo program 19. zasedání Zastupitelstva Města Plumlova dne 13.12.2021.
Hlasování: 13 hlasů pro.
K bodu 2:
Paní starostka uvedla, že na minulém zasedání nebylo přijato žádné ukládací usnesení. Zmínila, že podle
zjištění kontrolního výboru „nebylo dořešeno“ 1 usnesení z květnového jednání členů ZMP – bude o něm
ve svém zprávě o činnosti mluvit pan Mgr. L. Jeřábek.
UZ-19/2021/2/1 – ZMP vzalo na vědomí kontrolu plnění usnesení přijatých na minulých zasedání ZMP.

K bodu 3:
Předseda Kontrolního výboru Zastupitelstva Města Plumlova – pan Mgr. L. Jeřábek upozornil na
nesplněné usnesení z 15.zasedání zastupitelstva města (24.5.2021), podle kterého mělo vedení Města
Plumlov dořešit majetkové vztahy a kolaudaci komunikace a veřejného osvětlení v lokalitě Plumlov,
Balkán s jednatelem společnosti MIS PRO s.r.o., Protivanov a vlastníky pozemků. Jednání se
uskutečnilo, následné kroky jsou v kompetenci pana M. Vybíhala (MIS PRO s.r.o.). Pan ing. A. Zapletal,
vedoucí VAKu Plumlov-Vícov, zrekapituloval zmíněnou schůzku s jednatelem společnosti MIS PRO
s.r.o., Protivanov. Podle jeho názoru „uvízla“ jednání s vlastníky pozemků na „mrtvém bodě“, dodávka
pitné vody a odvádění splaškových vod pro budoucí stavebníky je umožněno na základě smlouvy o
provozování. Kolaudace místní komunikace neproběhla, stálo by za „to“ požádat pana M. Vybíhala o
„posun“ jednání. Na základě návrhu paní starostky nebude dále uvedené usnesení vedeno jako
„nesplněné“, protože Město Plumlov v této věci svůj „úkol“ splnilo.
Pan A. Sušeň, předseda Finančního výboru Zastupitelstva Města Plumlova informoval přítomné, že FV
se sešel 22.11.2021, kdy projednal návrh rozpočtu Města Plumlov na rok 2022 a střednědobý výhled
rozpočtu města na období 2023-2024. Na jednání byli členové finančního výboru seznámeni jak
s předpokládanými příjmy, tak i s požadavky městem zřízených příspěvkových organizací na dotace
z rozpočtu města výdaji a s hlavními investičními akcemi naplánovanými na rok 2022. Finanční výbor
doporučil návrh rozpočtu města na rok 2022 v předložené podobě vyvěsit.
UZ-19/2021/3/1 – 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) kanalizace Hamry – byla zahájena výstavba, stavbu realizuje QUANTUM, a.s., Vyškov, stavební práce
budou probíhat v období září 2021 – září 2022, celkový rozpočet cca 30.000.000,- Kč, dotace SFŽP –
20.168.687,80 Kč,
b) 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,
c) kanalizace Běliska – stavba byla dokončena, bude provedeno vyúčtování dotace Olomouckého kraje,
individuálně se s vlastníky jednotlivých nemovitostí řeší napojení splaškových vod,
d) 3.etapa výstavba vodovodu a kanalizace v ATC ŽRALOK Plumlov – akce byla dokončena, výkopové
práce realizovala společnost JIM Dynamic Project s.r.o., Plumlov, technologii do čerpacích šachet
dodala Ekovýroba, s.r.o., Čechy pod Kosířem,
e) cyklostezka – akce je dokončena, proběhla kolaudace, probíhá vyúčtování dotací u jejich
poskytovatelů,
f)
bašta - „vysoký“ zámek – stavební práce jsou dokončeny, do Programu záchrany architektonického
dědictví Ministerstva kultury ČR na rok 2022 jsme podali žádost o dotaci na 1.etapu opravy vstupního
portálu „nízkého“ zámku,
g) byla dokončena výsadba prvků USES v katastrálním území Hamry, byla podána žádost o proplacení
dotace,
h) realizováno je dětské hřiště v ATC ŽRALOK Plumlov, byla podána žádost o vyplacení dotace,
i)
zahájena by měla být rekonstrukce sociálního zázemí na Osadním výboru v Hamrech, termín
dokončení je duben 2022
j)
byly podány žádosti o dotace na Ministerstvo pro místní rozvoj ČR – oprav ulice Wolkerovy, Plumlov a
rekonstrukce WC-dívky – ZŠ Plumlov.
k) pokračuje uzavírání smluv o uložení trasy budoucího přivaděče vodovodu,
l)
připravuje se projekt na rekonstrukci veřejného osvětlení, chceme podat žádost o dotaci,
m) úprava veřejného prostranství u zdravotního střediska – dokončena je 1.etapa – parkovací místa
naproti školy, veřejná zakázka na realizaci 2. etapy byla zrušena, bude opakovaně vypsána v lednu
2022, stavební práce budou probíhat v první polovině roku 2022,
n) výměna dlažby před kulturním domem v Žárovicích – stavební práce provádí společnost EDMA s.r.o.,
Luleč, dokončeno by mělo být během prosince 2021, opraveno bude i vstupní schodiště včetně
zábradlí,
o) studie chodníku podél ulice Rudé armády – bude rozeslána k posouzení členům zastupitelstva města
do emailu.
Nikdo z členů zastupitelstva Města Plumlova se nepřihlásil s dotazem či připomínkou.
UZ-19/2021/4/1 – ZMP vzalo na vědomí informaci o probíhajících a připravovaných investičních akcích
Města Plumlov.

K bodu 5:
Dalším bodem 19. zasedání Zastupitelstva Města Plumlova bylo projednání návrhu rozpočtu Města
Plumlov na rok 2022. Úvodní komentář k návrhu rozpočtu přednesla paní R. Vykydalová, účetní města.
Zmínila, že rozpočet byl podrobně projednán na pracovní poradě členů zastupitelstva v listopadu,
následně byl doporučen ke schválení finančním výborem a vyvěšen na úřední desce.
V diskusi vystoupili:
a) paní G.Jančíková – v rozpočtu není (ve většině případů) uvedena částka „spolufinancování“
investičních akcí (zmíněných v předchozím bodě), toto bude upravováno až poté, co se podaří
městu získat dotaci,
b) pan ing. M.Otruba – vyjádřil se k požadavku Klubového zařízení Plumlov, p.o. o dotaci z rozpočtu
města, zmínil že v roce 2019 dostala tato příspěvková organizace příspěvek zřizovatele cca
5.800.000,- Kč, na rok 2022 žádají o více než 900.000,- Kč více,
− řekl, že si je vědom „širokého rozsahu“ služeb, které pracovníci KZ pro město zajišťují, ale určitě
je prostor pro zlepšení (zmínil „negativní ohlasy“ spojené s úklidem sněhu),
− pozastavil se nad rozpočty středisek „zámek“ a „autokemp“ – kritizoval každoroční „doplácení“ na
zajištění provozu zámku, uvedl, že očekávaný hospodářský výsledek ATC za rok 2021 je podle
něj „nízký“, příští vedení města by mělo zvážit variantu pronájmu areálu autokempu,
c) pan M.Hyndrich (ředitel Klubového zařízení Plumlov, p.o.) – upozornil, že hospodářský výsledek
ATC v minulém roce i v roce 2021 byl výrazně ovlivněn epidemií COVID 19 – byla zrušena řada
velkých akcí (Keltská noc…), což představovalo citelný výpadek příjmů,
d) paní G.Jančíková – vzpomenula na dobu, kdy se na provoz autokempu doplácelo, osobně je ráda,
že dnes je vytvářen zisk,
e) paní G.Jančíková – nesouhlasila s vyjádřením ing. M. Otruby, že úklid sněhu „nebyl zvládnutý“, sníh
byl odstraňován až poté, co skončilo sněžení, pracovníci KZ odvedli dle jejího mínění „dobrou práci“,
pan ing. M.Otruba zmínil některé konkrétní případy, bylo možné úklid lépe koordinovat,
f)
pan M.Hyndrich – reagoval na slova ing. M.Otruby, úklid sněhu probíhá podle schváleného
harmonogramu, nemůžeme být (pracovníci KZ) na více místech současně,
g) pan ing. O.Svoboda – řekl, že z jeho pohledu byl úklid sněhu „solidně zvládnutý“, jeho slova podpořil
i pan M.Vrána,
h) pan A.Sušeň – připomenul, že do 5.00 hodin musí být ošetřeny silnice, do 7.00 musí být uklizena
zastávka autobusu, on sám byl v minulosti účastníkem několika soudních sporů po zranění občanů a
proto ví, že na tyto časy je potřeba brát zřetel.
S dalšími diskusními příspěvky k návrhu rozpočtu Města Plumlov už nikdo další nevystoupil.
UZ-19/2021/5/1 – ZMP schválilo rozpočet Města Plumlov na rok 2022 (příloha č.1).
Hlasování: 13 hlasů pro.
K bodu 6:
Společně s návrhem rozpočtu Města Plumlov na rok 2022 byl na úředních deskách zveřejněn i návrh
střednědobého výhledu rozpočtu Města Plumlov na roky 2023 a 2024. Zahrnuje předpoklad výdajů na
plánované investiční akce, zahrnuje i plánované splátky úvěrů v budoucích letech – ty budou podle slov
paní R. Vykydalové závislé na objemu „použitého“ úvěru na výstavbu kanalizace v Hamrech resp. na
rekonstrukci čistírny odpadních vod.
Do diskuse se nikdo z přítomných nehlásil.
UZ-19/2021/6/1 – ZMP schválilo střednědobý výhled rozpočtu Města Plumlov na roky 2023 a 2024
(příloha č.2).
Hlasování: 13 hlasů pro.
K bodu 7:
V návrhu rozpočtového opatření Města Plumlov č.12/2021 se na straně příjmů objevují dotace Státního
fondu dopravní infrastruktury na výstavbu chodníku-větev A (směr hřbitov), Olomouckého kraje na opravu
vlhkosti v baště. Současně jsou upraveny dle skutečnosti daňové příjmy a příjmy z pronájmu bytů…
Na straně výdajů je „použita“ dotace na opravu bašty, navýšeny finanční prostředky na opravy silnic...
Z důvodu havarijního stavu musely být v rozpočtu přesunuty prostředky na opravu plotu MŠ, Na Aleji.
Navýšen bude i podíl města na projektu dodatečného „pořízení nádob na tříděný odpad“ Mikroregionu
Plumlovsko. Po vyúčtování cyklostezky a dalších projektů se do rezerv vrací 5.545.182,62 Kč.
Paní starostka v průvodním slově zmínila, že v letošním roce se podařilo realizovat spoustu investičních
akcí. Byli jsme úspěšní při získání řady dotací, což samozřejmě přineslo zvýšené „nároky“ na průběžné
financování. Vyslovila poděkování pracovníkům hospodářsko-správního odboru za to, že se podařilo vše
zvládnout a více než 5.500.000,- Kč se vrací do rezerv.
UZ-19/2021/7/1 – ZMP schválilo rozpočtové opatření Města Plumlov č.12/2021 (příloha č. 3).
Hlasování: 13 hlasů pro.

K bodu 8:
Na pracovní poradě členů zastupitelstva bylo hovořeno o prodeji pozemku p.č. 138/5 v k.ú. Žárovice. Jde o
bývalou „zpustlou“ zahradu, kterou nájemce dal do pořádku a chce ji zakoupit. Z hlediska územního plánu
není pozemek určen pro výstavbu rodinného domu, byla navržena prodejní cena 300,- Kč/m2
Nikdo z členů zastupitelstva neměl dotaz ani připomínku – prodej pozemku byl jednomyslně schválen.
UZ-19/2021/8/1 – ZMP schválilo prodej pozemku p.č. 138/5 (zahrada) o výměře 761 m 2 v k.ú. Žárovice
panu A. Trávníčkovi, bytem Plumlov za cenu 300,- Kč/m2 za podmínky, že kupující uhradí i náklady
spojené se sepsáním kupní smlouvy a vkladem do katastru nemovitostí.
Hlasování: 13 hlasů pro.
K bodu 9:
Členové zastupitelstva města projednali návrhy obecně závazných vyhlášek o stanovení systému
odpadového hospodářství a místním poplatku „za likvidaci odpadu“. Paní starostka v úvodním slově
uvedla, že podle průběžných údajů o nákladech za likvidaci odpadu za letošní rok a podle sdělení ředitele
svozové společnosti navrhuje navýšení místního poplatku na za 720,- Kč/občan/rok. Společnost FCC
Prostějov bude Městu Plumlov předkládat dodatky smluv, na základě kterých předpokládá nárůst nákladů o
15-20%. Je to způsobeno nárůstem cen energií, valorizací mezd a navýšením poplatku za skládkování.
Jak zmínila paní G.Jančíková, zachován by měl být systém slev za třídění odpadu.
Pan M.Vrána podotkl, že poplatky za likvidaci odpadu jsou v jiných městech vyšší (zmíněn byl Prostějov800,- Kč). Pan ing. M.Otruba se ptal, zda bude se zvýšením poplatku přistoupeno i k valorizaci slev.
Dotazoval se, kolik občanů dosáhlo na slevu – odpověděla paní R. Vykydalová, která řekla, že slevu 200,Kč má 35 % občanů a slevu 25 % občanů má slevu 100,- Kč. Na původní otázku pana ing. Otruby
reagovala paní Vykydalová tím, že informovala přítomné, že před zavedením systému třídění odpadu
v roce 2015 (místní poplatek byl tehdy 540,- Kč/občana/rok) byl celkový objem vybraných místních
poplatků vyšší cca o 200.000,- Kč než v letošním roce. Doplnila údaj, že na slevu každým rokem „dosáhne“
více občanů. Pan ing. M.Otruba zmínil, že „zdražování“ přichází v době nárůstu cen energií a může pro
určitou skupinu občanů znamenat „problém“. Paní starostka reagovala příkladem, kdy uvedla, že občan se
slevou 200,- Kč bude i po zvýšení poplatku platit méně, než by platil „základní“ sazbu v roce 2015.
Pan M.Hyndrich řekl, že se situace s poplatky za skládkování bude v dohledné době zhoršovat. Máme
volbu – buď výrazně za likvidaci odpadů doplácet z obecního rozpočtu nebo zvýšit místní poplatek. Pan
ing. O.Svoboda uvedl, že na navýšení plateb za likvidaci odpadu budou přispívat jako Město Plumlov, tak i
jednotliví občané. Pan A.Sušeň zdůraznil, že slevy jsou z velké části „vypláceny“ z odměny za třídění
odpadu od společnosti EKO-KOM. Poté, co pan ing. F.Kocourek seznámil přítomné s legislativními důvody,
které vedly k „novelizaci“ obecně závazné vyhlášky, bylo přistoupeno k hlasování.
UZ-19/2021/9/1 – ZMP schválilo Obecně závaznou vyhlášku Města Plumlov č. 5/2021, o stanovení
obecního systému odpadového hospodářství (příloha č.4).
Hlasování: 13 hlasů pro.
K bodu 10:
Diskuse k návrhu OZV č.6/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství proběhla
z větší části v rámci předchozího bodu jednání. Pan ing. M. Otruba požádal o vysvětlení textu článku 7
OZV-osvobození – bylo mu vysvětleno. Paní starostka i v reakci na předchozí příspěvek z diskuse uvedla,
že Plumlov má „výrazně“ nízký objem nedoplatků za likvidaci odpadu.
UZ-19/2021/10/1 – ZMP schválilo Obecně závaznou vyhlášku Města Plumlov č. 6/2021, o místním
poplatku za obecní systém odpadového hospodářství (příloha č.5).
Hlasování: 13 hlasů pro.
K bodu 11:
Přestože v souvislosti se stávající epidemiologickou situací není jisté, zda se uskuteční plánované plesy,
byl zpracován návrh obecně závazné vyhlášky o nočním klidu. Doba nočního klidu bude zkrácena na
Silvestra od 03.00 hodin a pro „ostatní akce“ od 02.30 hodin.
UZ-19/2021/11/1 – ZMP schválilo Obecně závaznou vyhlášku Města Plumlov č. 7/2021, o nočním klidu
(příloha č.6).
Hlasování: 13 hlasů pro.
K bodu 12:
Komentář k navržené ceně vodného a stočného přednesl pan ing. A. Zapletal-vedoucí VAKu svazku obcí
Plumlov-Vícov. Řekl, že kalkulace vychází z aktuálních výsledků hospodaření za období 1-10/2021,
předpokládaných nákladů a plánovaných investic na rok 2022. Došlo k nárůstu cen energií a je předpoklad
valorizace mezd, což vede k tomu, že cena pohyblivé části vodného je od 1.1.2022 navržena ve výši 43,Kč/m3 a cena stočného pak ve výši 45,50 Kč/m 3 (obě ceny jsou včetně platné sazby DPH). Cena vodného
je „srovnána“ jak s Obcí Vícov, tak se blíží i předpokládané budoucí ceně pro zákazníky Vodovodu
Pomoraví. Nárůst ceny stočného je „způsoben“ naším závazkem vůči poskytovateli dotace na realizovanou

výstavbu nové kanalizace (Soběsuky, Žárovice, Hamry). Na dotaz pana A. Sušeně, zda už je stanovena
cena vodného pro zákazníky Vodovodu Pomoraví, odpověděl pan místostarosta M.Hyndrich, že valná
hromada proběhne až 21.12.2021, ale podle jeho informací by nově stanovená cena měla být cca 43,50
Kč/m3. Další diskusní příspěvky nezazněly.
UZ-19/2021/12/1 – ZMP schválilo cenu vodného pro zákazníky VAKu svazku obcí Plumlov-Vícov od
1.1.2022 jako dvousložkovou, kdy pohyblivá část je stanovena ve výši ve výši 43,- Kč/m3 včetně DPH.
Hlasování: 13 hlasů pro.
UZ-19/2021/12/2 – ZMP schválilo cenu stočného pro zákazníky VAKu svazku obcí Plumlov-Vícov od
1.1.2022 jako jednosložkovou, kdy je cena stanovena ve výši 45,50 Kč/m 3 včetně DPH.
Hlasování: 13 hlasů pro.
K bodu 13:
Olomoucký kraj bude dotační programy vyhlašovat na dnes konaném jednání zastupitelstva kraje. Paní
starostka řekla, že „okruh“ poskytovatelů dotace by chtěla rozšířit – mimo Olomoucký kraj i na Ministerstvo
kultury ČR a na Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR (program EFEKT). Uvedla, že v roce 2022 bychom
chtěli podat následující žádosti o dotace:
a) výstavba kanalizace v Hamrech (Olomoucký kraj),
b) oprava vstupního portálu zámku (Ministerstvo kultury ČR),
c) rekonstrukce chatek pro ubytování turistů v ATC ŽRALOK Plumlov (Olomoucký kraj),
d) vybavení zásahové jednotky hasičů JSDH (Olomoucký kraj),
e) oprava havarijního stavu kanalizace na ulici Wolkerově v Plumlově (Olomoucký kraj),
f)
výsadba zeleně na veřejných prostranství – Soběsuky (Olomoucký kraj),
g) oprava sochy na parku v Plumlově (Ministerstvo kultury ČR),
h) rekonstrukce veřejného osvětlení (program EFEKT-Ministerstvo průmyslu a obchodu).
Žádný z přítomných členů zastupitelstva neměl dotaz či připomínku.
UZ-19/2021/13/1 – ZMP schválilo souhlas s podáním žádostí o dotace z dotačních programů
Olomouckého kraje, Ministerstva kultury ČR a Ministerstva průmyslu a obchodu ČR a s úhradou vlastního
finančního podílu na uvedených investičních akcích (příloha č.7). Hlasování: 13 hlasů pro.
K bodu 14:
Předposledním bodem dnešního zasedání zastupitelstva města byla diskuse, ve které vystoupili:
a) pan A.Sušeň: ptal se, zda už mají hasiči novou cisternu, bylo mu paní starostkou odpovězeno, že už
byla přivezena, pan A.Sušeň řekl, že by se vedení města mělo „poohlížet“ po možnosti pořídit nový
traktor na zajištění údržby a provozu kompostárny, stávající technika je už na hraně své „životnosti“,
b) paní Mgr. H.Švédová: dotazovala se, zda byly učiněny nějaké kroky proti vlastníkům nemovitostí
„nepřipojeným“ na splaškovou kanalizaci,
−
paní starostka odpověděla, že existuje seznam „nepřipojených“ nemovitostí, bude potřebné jej
aktualizovat, v jednom z minulých vydání Plumlovského zpravodaje byla zveřejněna výzva
k připojování na kanalizaci, podle jejího soudu se setkala s kladným ohlasem a připojených domů
„přibylo“
−
pan ing. A.Zapletal uvedl, že vedení správního řízení o „legální“ likvidaci splaškových vod je
v kompetenci odboru životního prostředí Magistrátu Města Prostějova, připojení jednotlivých
nemovitostí je určitý proces spojený s přípravou projektu a vlastní realizací,
−
paní Mgr. Švédová požádala, aby byly občané „adresně“ kontaktováni, aby jim byla stanovena
lhůta, do kdy by se měli připojit na kanalizaci,
−
pan ing. A.Zapletal doplnil informaci, že cca 42% nemovitostí v obci Žárovice není připojeno na
splaškovou kanalizaci, mohou v tom být ale zahrnuti i občané, kteří likvidují odpad
prostřednictvím domovních čistíren odpadních vod nebo jiným způsobem,
c) paní Mgr. H.Švédová: požádala o úklid sněhu na chodníku v zatáčce za zastávkou autobusu,
d) pan ing. M.Otruba: reagoval na emailem zaslanou studii „nové tělocvičny“ u ZŠ a upozornil na
skutečnost, že přiložený rozpočet neobsahuje náklady na demolici stávající tělocvičny, což podle jeho
názoru znamená navýšení o cca 4-5.000.000,- Kč, podotkl, že základním předpokladem pro
rozpracování studie je souhlasné stanovisko odboru územního plánování s budoucím umístěním
stavby,
−
paní starostka odpověděla, že studii nám předal projektant dnešního dne, obratem byla
přeposlána členům zastupitelstva, jsme na „začátku“ diskuse o tomto projektu, aktuálně se
chceme „rozhlédnout“ po možnostech získání dotace na zpracování projektové dokumentace,
e) pan ing. A.Zapletal: upozornil na skutečnost, že vodovodní síť v Plumlově je v havarijním stavu a je
třeba podle jeho názoru „shromažďovat“ finanční prostředky a připravovat projekt rekonstrukce
vodovodu,

paní G.Jančíková: souhlasila se slovy pana ing. Zapletala, dokončujeme projekt vodojemu a přivaděče
do Plumlova, ale připravujeme i další investice mj. i hospodářská budova MŠ Na Stráži je v havarijním
stavu a musíme řešit její další „osud“,
g) pan ing. A.Zapletal: reagoval na slova paní starostky – skutečnost, že bude zpracován projekt
„přívodního řadu vodovodu“ je dobrou zprávou, ale bude nutné akutně řešit i stav dalších prvků
rozvodné sítě a hlavně jednotlivých přípojek (stáří vodovodu se blíží 100 rokům),
h) pan M.Pírek: ptal se, zda bude stanoven náhradní termín svozu bioodpadu, protože minulý týden
nebyl vyvezen, bylo mu odpovězeno, že odpad bude ve čtvrtek 17.12.2021,
i)
pan M. Pírek: kritizoval zvýšenou hlučnost střelby Armády ČR v minulém týdnu, toto potvrdil i pan A:
Sušeň, požádal, aby bylo vojsko upozorněno na dodržování dojednaných dohod.
Nikdo další z přítomných se už do diskuse s dalším příspěvkem nepřihlásil, proto byla paní starostkou
ukončena.
f)

K bodu 15:
Paní starostka popřála všem přítomným krásné prožití vánočních svátků, poděkovala členům
Zastupitelstva Města Plumlova za spolupráci v letošním roce a poté 19. zasedání Zastupitelstva Města
Plumlova cca v 18.45 hodin ukončila.
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