USNESENÍ
15. zasedání Zastupitelstva Města Plumlova
ze dne 24.5.2021
Zastupitelstvo Města Plumlova vzalo na vědomí:
UZ-15/2021/2/1 – kontrolu plnění usnesení přijatých na minulých zasedání ZMP.
UZ-15/2021/3/1 – informaci o činnosti Finančního a Kontrolního výboru ZMP v minulém období.
UZ-15/2021/4/1 – informaci o probíhajících a připravovaných investičních akcích Města Plumlov.
Zastupitelstvo Města Plumlova po projednání schválilo:
UZ-15/2021/1/1 – jmenování ing. F.Kocourka zapisovatelem jednání 15. zasedání ZMP.
UZ-15/2021/1/2 – složení návrhové komise: p. A. Sušeň, p. J. Vymazal a za ověřovatele zápisu: p. O.
Borského a p. T. Piňose, DiS..
UZ-15/2021//1/3 – doplnění programu 15. zasedání Zastupitelstva Města Plumlova o nový bod č. 12:
Aktualizace plánu společných zařízení a priority realizace projednané sborem zástupců v rámci komplexních
pozemkových úprav v k.ú. Plumlov a bod č.13: Doplnění textu Obecně závazné vyhlášky Města Plumlov
č.2/2021, o nočním klidu.
UZ-15/2021//1/4 – upravený program 15. zasedání Zastupitelstva Města Plumlova dne 24.5.2021.
UZ-15/2021/5/1 – účetní závěrku Města Plumlov za rok 2020.
UZ-15/2021/6/1 – Závěrečný účet Města Plumlov za rok 2020 bez výhrad.
UZ-15/2021/7/1 – rozpočtové opatření Města Plumlov č.4/2021 (příloha č. 1).
UZ-15-2021/8/1 – změnu využití dotace na rok 2021 z rozpočtu Města Plumlov dle žádosti 65.oddílu vodních
skautů Bukanýr, Plumlov.
UZ-15/2021/9/1 – záměr zrušení Regulačního plánu Plumlov, U Boží muky, jehož závazná část byla
vyhlášena Opatřením obecné povahy schváleným na 7.zasedání Zastupitelstva Města Plumlov dne
19.12.2007.
UZ-15/2021/9/2 – žádost obce o pořízení zrušení Regulačního plánu Plumlov, U Boží muky odborem
územního plánovaní a památkové péče Magistrátu města Prostějova ve smyslu ustanovení § 6 stavebního
zákona a pověřuje starostku města ke spolupráci s pořizovatelem.
UZ-15/2021/11/1 – Řád veřejného pohřebiště – hřbitov Plumlov (příloha č.2).
UZ-15/2021/12/1 – Aktualizaci plánu společných zařízení a priority realizace projednané sborem zástupců
v rámci komplexních pozemkových úprav v k.ú. Plumlov.
UZ-15/2021/13/1 – doplnění termínu „z pátku 4.6.2021 na sobotu 5.6.2021“ do článku 3 OZV Města Plumlov
č.2/2021, o nočním klidu.
Zastupitelstvo Města Plumlova po projednání neschválilo:
UZ-15/2021/10/1 – darovací smlouvu na převod ZTV v lokalitě Plumlov, Balkán od společnosti MIS PRO
s.r.o., Protivanov.
Zastupitelstvo Města Plumlova uložilo:
UZ-15/2021/10/2 – 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.
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