
USNESENÍ 
13. zasedání Zastupitelstva  Města  Plumlova 

ze dne 15.3.2021 
 
Zastupitelstvo Města Plumlova vzalo na vědomí: 
UZ-13/2021/2/1 – kontrolu plnění usnesení přijatých na minulých zasedání ZMP – usnesení UZ-12/2020/9/2 
(inventarizace vlastnictví pozemků pod komunikacemi v územním obvodu města) je splněno. 
UZ-13/2021/3/1 – informaci o činnosti Finančního a Kontrolního výboru ZMP v minulém období. 
UZ-13/2021/4/1 – informaci o probíhajících a připravovaných investičních akcích Města Plumlov. 
 
Zastupitelstvo Města Plumlova po projednání schválilo: 
UZ-13/2021/1/1 – jmenování ing. F.Kocourka a paní J. Špačkové zapisovateli jednání 13. zasedání ZMP. 
UZ-13/2021/1/2 – složení návrhové komise: paní L. Ambrožová a pan J. Vymazal a za ověřovatele zápisu: pana 
Mgr. L. Jeřábka a pana A. Sušeně. 
UZ-13/2021//1/3 – program 13. zasedání Zastupitelstva Města Plumlova dne 15.3.2021. 
UZ-13/2021/5/1 – nařízení odvodu dotace poskytnuté v roce 2020 SH ČMS – SDH Plumlov ve výši 9.500,- Kč za 
porušení rozpočtové kázně. 
UZ-13/2021/6/1 – rozdělení dotací z rozpočtu Města Plumlov v roce 2021 (tabulka – příloha č.1) 
UZ-13/2021/6/2 – návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Plumlov v roce 2021 
(příloha č.2). 
UZ-13/2021/7/1 – Obecně závaznou vyhlášku Města Plumlov č.1/2021, o místním poplatku z pobytu (příloha č.3). 
UZ-13/2021/8/1 – Strategii rozvoje Města Plumlov na období 2021-2028 (příloha č.4) 
UZ-13/2021/8/2 – Aktualizací Akčního plánu strategie rozvoje Města Plumlov na léta 2021-2023 (příloha č.5). 
UZ-13/2021/9/1 – smlouvu o bezúplatném převodu nemovitostí – staveb na pláži U Valáška od Obce Mostkovice 
(příloha č.6). 
UZ-13/2021/10/1 – prodej části pozemku p.č. 1152/14 v k.ú. Plumlov o výměře 6 m2 panu R. Zajíčkovi, bytem 
Prostějov za cenu 1.500,- Kč/m2 s tím, že kupující uhradí i náklady spojené se sepsáním kupní smlouvy a 
vkladem do katastru nemovitostí. 
UZ-13/2021/11/1 – doplnění priorit pro realizaci pozemkových úprav v katastrálních územích Žárovice a Hamry: 

• realizace cesty IP 6 – Žárovice-směr Krumsín- p.č. 2289 v k.ú. Žárovice, 

• realizace cest C 26, C 115 a C 116 - přístup na Pavlečkoviu skálu – p.č. 2148, 2168 a 2177, všechny v k.ú. 
Žárovice, 

• realizace cesty C 1 – přístupová cesta k nemovitostem v Žárovicích – p.č. 2019 v k.ú. Žárovice, 

• realizace cest C 119 a C 112 – přístupová cesta k chatám na konci Hamer – p.č. 1087, 1091 a 1105, všechny 
v k.ú. Hamry. 

UZ-13/2021/12/1 – závazek Města Plumlov dofinancovat rozdíl mezi celkovou cenou hasičské automobilové 
stříkačky podle uzavřené kupní smlouvy s firmou KOBIT, spol. s r.o., Praha a poskytnutou dotací do plné výše z 
vlastních zdrojů. 
UZ-13/2021/13/1 – souhlas s čerpáním finančních prostředků z Fondu na obnovu a rozvoj vodohospodářské 
infrastruktury Města Plumlov ve výši 350.000,- Kč na výměnu aeračních elementů na ČOV Plumlov a ve výši 
300.000,- Kč na rekonstrukci vodovodního potrubí v rámci opravy chodníku na Boskovické ulici v Plumlově. 
UZ-13/2021/14/1 – rozpočtové opatření Města Plumlov č.2/2021 (příloha č. 7). 
UZ-13/2021/15/1 – souhlas s podáním žádosti o dotaci z dotačního programu Olomouckého kraje a s realizací 
akce „Plumlov-odkanalizování Běliska“. 
UZ-13/2021/15/2 – závazek ponechat infrastrukturu (splaškovou kanalizaci) pořízenou z finanční podpory 
Olomouckého kraje z dotačního titulu „Výstavba, dostavba, intenzifikace čistíren odpadních vod včetně 
kořenových odpadních vod a kanalizací“ v majetku Města Plumlov minimálně po dobu 10-ti let. 
UZ-13/2021/15/3 – souhlas s podáním žádosti o individuální mimořádnou dotaci Olomouckého kraje „Cyklostezka 
Plumlov – Mostkovice, atraktivní přehrada – mostní konstrukce přes VVT Hloučela“. 
UZ-13/2021/15/4 – závazek, že majetek pořízený z individuální mimořádné dotace Olomouckého kraje na akci 
„Cyklostezka Plumlov – Mostkovice, atraktivní přehrada – mostní konstrukce přes VVT Hloučela“ bude realizován 
výlučně do vlastnictví Města Plumlov a bude ponechán v majetku Města Plumlov po dobu minimálně 10-ti let. 
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