USNESENÍ
2. zasedání Zastupitelstva Města Plumlova
ze dne 11.3.2019
Zastupitelstvo Města Plumlova vzalo na vědomí:
UZ-2/2019/2/1 – kontrolu plnění usnesení přijatých na minulých zasedání ZMP.
UZ-2/2019/3/1 – informaci o činnosti Finančního a Kontrolního výboru ZMP v minulém období.
UZ-2/2019/4/1 – informaci o probíhajících a připravovaných investičních akcích Města Plumlov.
Zastupitelstvo Města Plumlova po projednání schválilo:
UZ-2/2019/1/1 – jmenování ing. F.Kocourka zapisovatelem jednání 2. zasedání ZMP.
UZ-2/2019/1/2 – složení návrhové komise: paní L. Ambrožová, pan A. Sušeň a jmenování ověřovatelů
zápisu: paní Mgr. J. Zelená, pan ing. O. Svoboda.
UZ-2/2019/1/3 – doplnění programu 2.zasedání ZMP o nový bod č.11 – stanovení priorit realizace
společných zařízení v rámci komplexních pozemkových úprav k.ú. Soběsuky u Plumlova (přečíslování
původních bodů 11 a 12).
UZ-2/2019/1/4 – upravený program 2. zasedání Zastupitelstva Města Plumlova dne 11.3.2019.
UZ-2/2019/5/1 – Programové prohlášení Zastupitelstva Města Plumlov na roky 2019-2022 (viz. příloha
č.1).
UZ-2/2019/6/1 – Vnitřní směrnici Města Plumlov o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (viz.
příloha č.2).
UZ-2/2019/7/1 – Obecně závaznou vyhlášku Města Plumlov č.1/2019, o nočním klidu (viz. příloha č.3).
UZ-2/2019/8/1 – odkoupení 1/46 spoluvlastnického podílu pozemku p.č. 687/26 v k.ú. Hamry – ostatní
plocha, ostatní komunikace, od paní E.Zárivné, bytem: Hamry 22 za cenu 6.484,- Kč.
UZ-2/2019/9/1 – prodej pozemku p.č. 6/14 v k.ú. Plumlov – zastavěná plocha, o výměře 5 m2
manželům Růžičkovým, bytem: Plumlov, Bezručova 511 za cenu 2.000,- Kč/m2.
UZ-2/2019/10/1 – rozpočtové opatření města Plumlov č.2/2019 (viz. příloha č.4).
UZ-2/2019/11/1 – priority realizace společných zařízení v rámci komplexních pozemkových úprav k.ú.
Soběsuky u Plumlova dle zápisu z jednání sboru zástupců konaného dne 6.3.2019 (viz.příloha č.5).
Zastupitelstvo Města Plumlova uložilo:
UZ-2/2019/3/2 – Kontrolnímu výboru ZMP, aby prověřil závaznost usnesení Zastupitelstva Města
Plumlova přijatých v letech 2006-2018 pro aktuální volební období.
UZ-2/2019/6/2 – starostce a místostarostovi města připravit vzor smluvních podmínek, které budou
používány při uzavírání smluv o dílo s Městem Plumlov.
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