
Zápis z 20. zasedání Zastupitelstva Města Plumlova, 
konaného dne 9.3.2022 

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. Piňos, DiS., p. Sušeň, p. ing. Svoboda, p. Vrána, p. ing. Zapletal, pí Mgr. 
Zelená 
Omluven:  p. Vymazal 
Zapisovatel:  p. ing. Kocourek 
Návrhová komise:  pí Mgr. Zelená, p. ing. Svoboda 
Ověřovatelé zápisu:  p.Mgr. Jeřábek, p.ing. Otruba 
 
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. Územní plán Města Plumlov. 
6. Zrušení Regulačního plánu „Plumlov Na Balkáně“ a Změny č.1 Regulačního plánu „Plumlov Na 

Balkáně“. 
7. Zrušení Regulačního plánu „Plumlov U Boží muky“. 
8. Obecně závazná vyhláška Města Plumlov č.1/2022, o místním poplatku za užívání veřejného 

prostranství. 
9. Obecně závazná vyhláška Města Plumlov č.2/2022, o nočním klidu.  
10. Rozdělení dotací z rozpočtu města Plumlov v roce 2022 + návrh veřejnoprávní smlouvy 

o poskytnutí dotace. 
11. Návrh rozpočtového opatření Města Plumlov č.1/2022. 
12. Prodej pozemku p.č. st.160 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 31 m2 v k.ú. Žárovice. 
13. Prodej částí pozemku p.č. 1258/1 v k.ú. Plumlov. 
14. Schválení podání žádostí o dotaci a souhlas se spolufinancováním – dotační programy 

Olomouckého kraje. 
15. Diskuse. 
16. Závěr. 
 
 
K bodu 1: 
20. zasedání Zastupitelstva Města Plumlova zahájila paní starostka G.Jančíková ve středu 9.3.2022 cca 
v 17.00 hodin v sále STAVA, Plumlov č.p. 165. 
V úvodu jednání se paní starostka krátce vyjádřila k válečnému konfliktu mezi Ruskem a Ukrajinou. 
Zmínila, že válka se dotýká nás všech. Proběhla veřejná sbírka a první odvoz humanitární pomoci, 
snažíme se koordinovat ubytování uprchlíků v Plumlově ve spolupráci s Olomouckým krajem, 
komunikujeme se ZŠ a MŠ o možnostech umístění dětí uprchlíků. Poděkovala všem spoluobčanům za 
jejich přístup a solidaritu. 
Paní G.Jančíková konstatovala, že je přítomno 14 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 ing. O.Svobodu a paní Mgr. J.Zelenou, za ověřovatele zápisu pana Mgr. L.Jeřábka a pana 
ing. M.Otrubu. Nikdo z přítomných neměl připomínky – jmenování zapisovatele, složení návrhové komise 
a ověřovatelů zápisu bylo odsouhlaseno. 
UZ-20/2022/1/1 – Zastupitelstvo Města Plumlova (dále jen „ZMP“) schválilo jmenování ing. F.Kocourka 
zapisovatelem jednání 20. zasedání ZMP.     Hlasování: 14 hlasů pro. 
UZ-20/2022/1/2 – ZMP schválilo složení návrhové komise: pan ing. O.Svoboda a paní Mgr. J.Zelená a za 
ověřovatele zápisu: pana Mgr. L.Jeřábka a pana ing. M.Otrubu.  Hlasování: 14 hlasů pro. 
 
Paní starostka přečetla připravený program 20. zasedání zastupitelstva města. Nezazněly žádné návrhy na 
jeho doplnění – program dnešního jednání byl jednomyslně odsouhlasen. 
UZ-20/2022/1/3 – ZMP schválilo program 20. zasedání Zastupitelstva Města Plumlova dne 9.3.2022. 
         Hlasování: 14 hlasů pro. 
 



K bodu 2: 
Paní starostka uvedla, že z předchozích zasedání Zastupitelstva Města Plumlova není evidováno žádné 
nesplněné ukládací usnesení. 
UZ-20/2022/2/1 – ZMP vzalo na vědomí kontrolu plnění usnesení přijatých na minulých zasedání ZMP. 
 
K bodu 3: 
Pan A. Sušeň, předseda Finančního výboru Zastupitelstva Města Plumlova informoval přítomné, že FV 
se sešel 16.2.2022, kdy posoudil podané žádosti o dotace z rozpočtu Města Plumlov v roce 2022. 
Členové FV ZMP zpracovali návrh rozdělení dotací, který byl posléze upraven na pracovní poradě členů 
zastupitelstva a bude v rámci dnešního jednání projednán. 
Předseda Kontrolního výboru Zastupitelstva Města Plumlova – pan Mgr. L. Jeřábek řekl, že jím vedený 
výbor se v období od posledního (prosincového) jednání zastupitelstva města nesešel. 
UZ-20/2022/3/1 – 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 – probíhá výstavba, stavbu realizuje QUANTUM, a.s., Vyškov, stavební práce 

budou by měly skončit v září 2022, celkový rozpočet cca 30.000.000,- Kč, dotace SFŽP – 
20.168.687, 80 Kč, 

b) stavební úpravy ČOV Plumlov – probíhá výběr dodavatele, akce podpořena dotací Ministerstva 
zemědělství ČR, je předpoklad, že dodavatel bude vybrán do konce března 2022, 

c) 2.etapa revitalizace veřejného prostranství u zdravotního střediska – zahájeny stavební práce, 
stavbu provádí JIM Dynamic Project s.r.o., Plumlov, cena dle smlouvy o dílo cca 1.733.000,- Kč bez 
DPH, částečně spolufinancováno z prostředků MAS, u této zakázky bylo s dodavatelskou firmou 
dohodnuto provedení i dalších prací (odvedení dešťové vody z ulice Dukelské, předláždění chodníku 
podél školy,… 

d) oprava čelní-severní fasády vstupního portálu zámku – ve výběrovém řízení byl vybrán dodavatel 
(ISS stavtrade s.r.o., Brno), práce jsou rozděleny do 3 samostatných etap, realizace 2022-2024, 
čekáme na výsledek žádostí o dotace na Ministerstvu kultury a Olomouckém kraji, 

e) rekonstrukce sociálního zázemí na OV Hamry – probíhají stavební práce, bude zhotovena i přípojka  
kanalizace, dokončeno do dubna 2022, 

f) podány žádosti o dotace na Ministerstvo pro místní rozvoj ČR – realizace v případě přidělení dotace 
– rekonstrukce WC-dívky-ZŠ Plumlov, oprava Wolkerovy ulice, 

g) podány žádosti o dotace – Olomoucký kraj – solární ohřev vody – šatny na fotbalovém hřišti, sprchy 
ATC ŽRALOK Plumlov – realizace v případě získání dotace, 

h) podány žádosti o dotace – MAS – ZŠ-rekonstrukce učebny, MŠ-vybavení, Město Plumlov-výměna 
oken na STAVU – realizace po získání dotace, 

i) příprava projektové dokumentace na rekonstrukci hospodářského pavilonu MŠ Plumlov, Na Stráži, 
j) na dnešním zasedání rady města byl vyhlášen výběr projektanta na chodník podél ulice Rudé 

armády v Plumlově a mezi obcemi Soběsuky a Žárovice, 
k) je připravována žádost o dotaci na rekonstrukci veřejného osvětlení (včetně kabelových rozvodů), 

měla by být rozdělena na dílčí etapy (po obcích), 
l) byla podána žádost o územní rozhodnutí na nový vodovodní přivaděč z Vícova, 
m) po získání rozhodnutí o povolení demolice měla být odstraněna budova garáže u MŠ, Na Aleji, která 

je v havarijním stavu, 
n) proběhla (dle technických možností a finančních prostředků) úprava přístupové cesty k chatové 

oblasti nad Cvrčelkou. 
Nikdo z členů zastupitelstva Města Plumlova se nepřihlásil s dotazem či připomínkou. 
UZ-20/2022/4/1 – ZMP vzalo na vědomí informaci o probíhajících a připravovaných investičních akcích 
Města Plumlov. 
 
K bodům 5, 6 a 7: 
Body dnešního jednání s označením 5, 6 a 7 jsou vzájemně „obsahově spojeny“. Paní starostka v 
úvodním slově zmínila skutečnost, že „starý“ územní plán Města Plumlova je v platnosti už od roku 
2005. O zpracování nového bylo rozhodnuto na začátku volebního období, nechat zpracovat „nový“ 
územní plán byla „nutnost“. Administrátorem řízení o územním plánu byl odbor územního plánování 
Magistrátu Města Prostějova, který ve spolupráci s členy zastupitelstva města a projektanty zapracoval 



požadavky občanů. Paní starostka uvedla, že všem se vyhovět nepodařilo, ale udělali jsme nový 
územní plán, jak nejlépe šel. 
Komplikací pro projednání územního plánu byla i omezení způsobená epidemií COVD 19. Do územního  
plánu jsou zapracovány regulativy z platných regulačních plánů Plumlov, Na Balkáně a Plumlov, U Boží 
muky, které tak mohou na dnešním zasedání zrušeny. 
Pan ing. O. Svoboda postupně přečetl jednotlivé návrhy usnesení, o nichž členové Zastupitelstva Města 
Plumlova hlasovali. 
UZ-20/2022/5/1 – ZMP schválilo návrh rozhodnutí o námitkách a vyhodnocení připomínek k Územnímu 
plánu Plumlova (přílohy č.1 a 2).      Hlasování: 14 hlasů pro. 
UZ-20/2022/5/2 – ZMP schválilo zrušení Územního plánu Města Plumlov z roku 2005 včetně Změny č. 1 
Územního plánu Města Plumlov z roku 2007 a Změny č. 2 Územního plánu Města Plumlov z roku 2012 a 
vydání Územního plánu Plumlov formou opatření obecné povahy č.1/2022 (příloha č.3). 
         Hlasování: 14 hlasů pro. 
UZ-20/2022/6/1 – ZMP schválilo zrušení Regulačního plánu „Plumlov, Na Balkáně“ a Změny č. 1 
Regulačního plánu „Plumlov, Na Balkáně“ formou opatření obecné povahy č. 2/2022 (příloha č.4). 
         Hlasování: 14 hlasů pro. 
UZ-20/2022/7/1 – ZMP schválilo zrušení Regulačního plánu Plumlov, U Boží muky formou opatření 
obecné povahy č. 3/2022 (příloha č.5).     Hlasování: 14 hlasů pro. 
 
K bodu 8: 
Dalším bodem dnešního jednání Zastupitelstva Města Plumlova byl návrh Obecně závazné vyhlášky 
Města Plumlov č.1/2022, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. Text vyhlášky byl 
diskutován na pracovní poradě členů zastupitelstva města, byla snaha o maximální „zjednodušení“. 
Nezazněl žádný dotaz ani připomínka – schváleno. 
UZ-20/2022/8/1 – ZMP schválilo Obecně závaznou vyhlášku Města Plumlov č. 1/2022, o místním 
poplatku za užívání veřejného prostranství (příloha č.6).   Hlasování: 14 hlasů pro. 
 
K bodu 9: 
Na základě seznamu kulturních akcí naplánovaných na období duben-červen 2022 byla sestavena 
Obecně závazná vyhláška Města Plumlov č.2/2022, o nočním klidu. Zkrácení doby nočního klidu pro 
prázdninové měsíce roku 2022 bude řešeno na červnovém jednání zastupitelstva města. Paní starostka 
přečetla seznam termínů, kdy je doba nočního klidu zkrácena (posunuta z 22.00 hodin na pozdější čas). 
Upozornila, že ze soboty 26.3.2022 na neděli 27.3.2022 dojde ke změně na letní čas a doba nočního 
klidu pro plánovaný Ples Spolku plumlovských nadšenců zkrácena do 3.15. Pan ing. M.Otruba požádal 
pana ing. F.Kocourka (místopředsedu TJ SOKOL Plumlov) o slib, že koncert skupin TURBO a KERN 
naplánovaný na pátek 10.6.2022 se nebude konat v areálu plumlovského KINA – jmenovaný uvedl, 
koncert bude uspořádán v areálu v Borkách nebo jiných prostorech, nikoli ve zmíněném objektu. 
UZ-20/2022/9/1 – ZMP schválilo Obecně závaznou vyhlášku Města Plumlov č. 2/2022, o nočním klidu 
(příloha č.7).        Hlasování: 14 hlasů pro. 
 
K bodu 10: 
Do 15.2.2022 bylo možné podávat žádosti o finanční dotace z rozpočtu Města Plumlov v roce 2022.  Bylo 
podáno celkem 18 žádostí, tyto posoudili členové Finančního výboru Zastupitelstva Města Plumlova a 
poté i na pracovní poradě členové zastupitelstva města. U 3 žádostí (J. Pálka, Plumlov-vydání publikace, 
R: Šmudla, Hamry-prominutí nájemného-šipkové turnaje a na provoz Linky bezpečí) nebyla navržena 
žádná dotace. Paní G. Jančíková přečetl tabulku s výší navržených dotací-celkově by mělo být z rozpočtu 
rozděleno: 542.121,- Kč. Pan ing. F.Kocourek zmínil, že „po termínu“ pro podávání žádostí o dotace byla 
na Městský úřad v Plumlově doručena ještě žádost spolku: Jdeme autistům naproti, Olomouc, z.s.. Paní 
starostka uvedla, že žadatel nesplnil pravidla a nemůže být podpořen. 
Návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Plumlov v roce 2022 nebyl 
přítomnými připomínkován. 
UZ-20/2022/10/1 – ZMP schválilo rozdělení dotací z rozpočtu Města Plumlov v roce 2022 (tabulka – 
příloha č.8).        Hlasování: 14 hlasů pro. 
UZ-20/2022/10/2 – ZMP schválilo návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Města 
Plumlov v roce 2022 (příloha č.9).      Hlasování: 14 hlasů pro. 
 
K bodu 11: 
Návrh rozpočtového opatření Města Plumlov č.1/2022 krátce okomentovala paní účetní R.Vykydalová. 
Na straně příjmů obsahuje přijaté dotace z Úřadu práce, doplatek dotace na výstavbu cyklostezky a 
průtokovou dotaci pro DpS Soběsuky, p.o. + pojistnou náhradu na opravu střechy zámku po vichřici 



30.1.2022 a finanční prostředky za prodej pozemku (Trávníček, Žárovice). Na straně výdajů jsou 
navýšeny výdaje na výsadbu USES, opravy místních komunikací, předfinancována 2. etapa rekonstrukce 
veřejného prostranství u zdravotního střediska, rekonstrukce sociálního zázemí na OV Hamry a doplatek 
územního plánu. Nezazněly žádné dotazy ani připomínky. 
UZ-20/2022/11/1 – ZMP schválilo rozpočtové opatření Města Plumlov č.1/2022 (příloha č.10). 
         Hlasování: 14 hlasů pro. 
 
K bodu 12: 
Na prosincovém zasedání Zastupitelstva Města Plumlova byl schválen prodej pozemku p.č. 138/5 v k.ú. 
Žárovice panu A: Trávníčkovi, Plumlov. Při přípravě kupní smlouvy bylo zjištěno, že kupující nevlastní 
pozemek „pod“ chatou – st.p. 160 v k.ú Žárovice (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 31 m2. Byl 
zveřejněn záměr prodeje uvedeného pozemku, prodejní cena byla stanovena ve výši 300,- Kč/m2. 
UZ-20/2022/12/1 – ZMP schválilo prodej pozemku p.č. st.160 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 31 
m2 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: 14 hlasů pro. 
 
K bodu 13: 
Žádostí pana L.Starého, bytem Praha o prodej části pozemku p.č. 1258/1 v k.ú. Plumlov se zabývala na 
svém jednání jak Rada Města Plumlova, tak i členové zastupitelstva města na pracovní poradě a 
nedoporučili realizovat prodej, protože se jedná o plochu veřejné zeleně. Po úvodním slově bylo 
přistoupeno k hlasování-prodej části pozemku p.č. 1258/1 v k.ú. Plumlov nebyl schválen. 
UZ-20/2022/13/1 – ZMP neschválilo prodej částí pozemku p.č. 1258/1 v k.ú. Plumlov. 
     Hlasování: 13 hlasů proti, 1 (ing. Otruba se zdržel hlasování). 
 
K bodu 14: 
Rovněž již na jednání v prosinci 2021 schválili členové zastupitelstva města souhlas s podáním žádostí o 
dotace z dotačních programů vyhlášených Olomouckým krajem a Ministerstva kultury ČR a 
spolufinancováním vlastního podílu. Obdobné kladné stanovisko odsouhlasili přítomní i na dnešním 
zasedání – jedná se o žádost o dotaci na spolufinancování intenzifikace ČOV Plumlov (akce podpořená 
dotací Ministerstva zemědělství ČR). 
UZ-20/2022/14/1 – ZMP schválilo souhlas s podáním žádostí o dotace z dotačních programů 
Olomouckého kraje a s úhradou vlastního finančního podílu na uvedených investičních akcích (příloha 
č.11).         Hlasování: 14 hlasů pro. 
 
K bodu 15: 
Předposledním bodem dnešního zasedání zastupitelstva města byla diskuse, ve které vystoupili: 
a) pan M.Pírek: 
− upozornil na přetrvávající problémy se vznikem „černých skládek“ odpadu na Běliskách, 
− poukázal na nepořádek po venčení psů, řekl, že možným řešením by byla instalace košů se sáčky 

na psí exkrementy – na jeho slova reagovala paní  G:Jančíková – dnes už měla podobnou diskusi 
na toto téma (venčení psů v areálu Borky), budeme se snažit dělat osvětu (mj. i v Plumlovském 
zpravodaji), 

− upozornil na uvolněnou patici dopravních značek u cyklostezky (paní starostkou byla přislíbena 
oprava), 

− dotazoval se, zda se budou konat v nejbližším období kulturní akce u SANDOKANA, bylo mu panem 
M. Hyndrichem odpovězeno, že v termínech, kdy byla zkrácena doba nočního klidu mohou mít 
hudební produkci po 22.00, 

b) paní A.Indrová: 

− ptala se, jak bude realizována výstavba optické sítě podél „neexistující“ komunikace za zahradama 
v Žárovicích podél potoka, 

− pozastavila se nad vybudováním dětského hřiště v ATC ŽRALOK Plumlov, když je autokemp po 
dobu zimní sezony zavřený a děti nemohou hřiště využívat, paní starostka odpověděla, že dětská 
hřiště jsou celoročně v Plumlově přístupná jak ve Cvrčelce i na parku na Hlavním náměstí, dětská 
hřiště jsou i v místních částech, 

− dotazovala se na možnost umístění mobilních WC podél cyklostezky, bylo jí odpovězeno, že toalety 
jsou na parkovišti u Mostkovic, budou přístupné na pláži U Valáška, jsou v autokempu tzn. 
v docházkové vzdálenosti a v dostatečném počtu, 

 
 



 
c) pan ing. M.Otruba: 

− vrátil se ještě k diskusi o venčení psů – řešením by bylo podle něj rozmístit koše na psí exkrementy, 
popř. při placení poplatku za psa předat majiteli sáčky apod…, 

− zmínil, že by bylo vhodné před zahájením turistické sezóny udělat koordinační schůzku různých 
pořadatelů a pokusit se termínově akce „sladit“, požadavkem Města Plumlov po organizátorech by 
podle jeho názoru měla být organizace dopravy (parkování) vozidel, jeho kritika směřovala proti 
akcím organizovaných na plumlovském zámku – paní starostka mu odpověděla, že tímto problémem 
se zabývala opakovaně rada města a předáním požadavků na aktivní řešení dopravní situace při 
pořádání kulturních akcí přenesli prostřednictvím pana kastelána na pořadatele. 

Další příspěvky už v rámci diskuse nezazněly, proto byla paní starostkou ukončena. 
 
K bodu 16: 
Paní starostka poděkovala všem přítomným za účast na dnešním zasedání a poté 20. zasedání 
Zastupitelstva Města Plumlova cca v 18.00 hodin ukončila. 
 
 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu: 
 
 
 
 
 
  ………………………………….    ………………………………... 
     Mgr. Luboš Jeřábek             ing . Marek Otruba 
 
 
 
 
 
 
 
  ……………………………………    ………………………………. 
            Martin Hyndrich              Gabriela Jančíková 
        místostarosta města               starostka města 


