Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva Města Plumlova,
konaného dne 3.6.2020
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 (příchod v 17.15), p. Sušeň, p. ing. Svoboda, p. Vrána, p. Vymazal, p. ing. Zapletal, pí Mgr.
Zelená
Omluven: p. Piňos, DiS
Zapisovatelé: p. ing. F.Kocourek, pí J.Špačková
Návrhová komise: pí MUDr. M.Jeřábková, pí Mgr. J.Zelená
Ověřovatelé zápisu: pí L.Ambrožová, p. M.Vrána
Program jednání:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)

Zahájení, určení zapisovatele, jmenování ověřovatelů zápisu.
Kontrola plnění usnesení uložených na minulých jednáních zastupitelstva města.
Informace o činnosti finančního a kontrolního výboru zastupitelstva města.
Informace o investičních akcích Města Plumlov.
Účetní závěrka Města Plumlov za rok 2019.
Návrh Závěrečného účtu Města Plumlov za rok 2019.
Obecně závazná vyhláška Města Plumlov č. 4/2020, o nočním klidu.
Darovací smlouva-finanční dar Obce Mostkovice na realizaci stavby cyklostezky.
Smlouva o bezplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci – převod pozemku p.č. 759/14
v k.ú. Hamry (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových).
Smlouva o revolvingovém úvěru na zajištění předfinancování investičních akcí Města Plumlov s
Komerční bankou, a.s..
Návrh rozpočtového opatření Města Plumlov č.5/2020.
Diskuse.
Závěr.

K bodu 1:
9.zasedání Zastupitelstva Města Plumlova zahájila paní starostka G.Jančíková ve středu 3.6.2020 cca v
17.05 v sále STAVA, Plumlov č.p. 165. Přivítala přítomné, uvedla, že je přítomno 13 členů zastupitelstva
tzn. dnešní jednání je usnášeníschopné, pan T.Piňos, DiS je omluven, pan ing. M. Otruba se dostaví
později. Do funkce zapisovatelů navrhla přítomným určit pana ing. F. Kocourka a paní J.Špačkovou, do
návrhové komise doporučila jmenovat paní MUDr. M.Jeřábkovou a paní Mgr. J.Zelenou, za ověřovatele
zápisu paní L.Ambrožovou a pana M.Vránu. Nikdo z přítomných neměl připomínky – jmenování
zapisovatele, složení návrhové komise a ověřovatelů zápisu a zapisovatele bylo odsouhlaseno.
UZ-9/2020/1/1 – Zastupitelstvo Města Plumlova (dále jen „ZMP“) schválilo jmenování ing. F.Kocourka a pí
J. Špačkové zapisovateli jednání 9.zasedání ZMP.
Hlasování: 13 hlasů pro.
UZ-9/2020/1/2 – ZMP schválilo složení návrhové komise: pí MUDr. M.Jeřábková, pí Mgr. J.Zelená a za
ověřovatele zápisu pí L.Ambrožová a p. M.Vrána.
Hlasování: 13 hlasů pro.
Paní starostka seznámila přítomné s navrženým programem dnešního jednání zastupitelstva města. Ten
byl členům zastupitelstva města rozeslán elektronickou poštou a současně vyvěšen na úředních deskách.
Nezazněly žádné připomínky k navrženému programu, hlasováním byl program 9.zasedání Zastupitelstva
Města Plumlova jednomyslně odsouhlasen.
UZ-9/2020/1/3 – ZMP schválilo program 9. zasedání Zastupitelstva Města Plumlova dne 3.6.2020.
Hlasování: 13 hlasů pro.
K bodu 2:
Paní starostka provedla kontrolu plnění usnesení uložených na minulých zasedáních zastupitelstva města.
Uvedla, že nejsou žádné nesplněné úkoly. Na minulých jednáních zastupitelstva města bylo debatováno o
zvýšené intenzitě dopravy v Ohrozimské ulici v Plumlově i v souvislosti s opravou mostu v Mostkovicích.
Rekonstrukce mostu byla zahájena v pondělí1.6.2020, potrvá do konce listopadu 2020. Platí, že se vedení
Města Plumlov bude snažit setkat s náměstkem Olomouckého kraje pro dopravu a dopravní situaci
v Plumlově řešit.
UZ-9/2020/2/1 – ZMP vzalo na vědomí kontrolu plnění usnesení přijatých na minulých zasedání ZMP.

K bodu 3:
Na dotaz paní G. Jančíkové potvrdili, jak pan A: Sušeň, předseda Finančního výboru Zastupitelstva Města
Plumlova, tak i pan Mgr. L. Jeřábek, předseda Kontrolního výboru Zastupitelstva Města Plumlova, že se od
posledního zasedání zastupitelstva města neuskutečnilo žádné jednání těchto výborů.
UZ-9/2020/3/1 – ZP vzalo na vědomí informaci o činnosti Finančního a Kontrolního výboru ZMP v minulém
období.
K bodu 4:
Paní starostka v úvodním slovu řekla, že přes avizovaný pokles daňových příjmů se snažíme realizovat
investiční akce, na které se podařilo získat dotaci. Hovořila o těchto stavbách:
a) cyklostezka – je položen asfaltový povrch, E.ON provádí výkopové práce na katastru Mostkovic
(kabelové vedení elektrické energie), práce by měli dokončit do konce června, hned poté bude
pokračovat ve výstavbě cyklostezky zhotovitel (SPH stavby, s.r.o., Bystřice n.P.), řeší se změna
konstrukce mostu (je možné, že bude řešeno prodloužení termínu pro jeho dokončení), podařilo se
nám získat finanční prostředky na spolufinancování z Olomouckého kraje, od Obce Mostkovice a
z Města Prostějova,
b) chodník Soběsuky – akce je z větší části stavebně dokončena, pracuje se na mostní konstrukci,
zhotovitel EDMA Drnovice, s.r.o. dodá v měsíci červnu novou zastávku autobusu,
c) oprava učeben v ZŠ + rekonstrukce WC-chlapci – jsou téměř dokončeny bourací práce, natahuje se
nové vedení elektřiny, zahájeny byly práce na školním pozemku, stavbu realizuje firma QDS Group,
a.s., Brno, bylo ukončeno výběrové řízení na dodavatele nábytku (MULTIP Moravia, s.r.o., Nový
Jičín), byla vypsána veřejná zakázka na dodávku počítačů,
d) „vysoký“ zámek – byla uzavřena smlouva o dílo se společností DRYMAT, s.r.o., Chrudim, práce by
měly probíhat v období 9-11/2020 a poté 2.etapa v roce 2021, prováděna bude sanace vlhkosti v
baště – odstranění podkladních vrstev dlažby na terase, položení nové „skladby“, odstranění omítek,
elektroosmóza…,
e) hasičská cisterna – je podepsaná smlouva s firmou ZHT Group s.r.o., Hranice, dodavatel žádá o
posunutí termínu dodání auta, protože jeho subdodavatel podvozku uzavřel provoz z důvodu
epidemie koronaviru, automobil měl být předán v červnu 2020, s poskytovatelem je řešeno posunutí
na říjen 2020 – byla podána žádost o posunutí termínu pro použití dotace (HZS i Olomoucký kraj),
f)
získali jsme dotaci Olomouckého kraje na výstavbu 2.etapy kanalizace v ATC ŽRALOK Plumlov
(700.000,- Kč) a na opravu sochy sv.Petra z Alcantery (před zámkem),
g) pokračují práce na přípravě nového územního plánu Plumlova, v minulém týdnu proběhla pracovní
schůzka, během června by mělo proběhnout společné jednání,
h) SFŽP byla registrována žádost na výstavbu splaškové kanalizace v Hamrech,
i)
doposud nemáme vyhodnocení žádosti v dotačním programu Ministerstva pro místní rozvoj na dětské
hřiště v Hamrech,
j)
získali jsme příslib dotace Státního fondu dopravní infrastruktury na realizaci chodníku podél ulice
Boskovické, směr hřbitov (výstavba bude probíhat až v příštím roce).
UZ-9/2020/4/1 – ZMP vzalo na vědomí informaci o probíhajících a připravovaných investičních akcích
Města Plumlov.
Na jednání Zastupitelstva Města Plumlova se během projednávání tohoto bodu dostavil pan ing. M.Otruba –
přítomno je 14 členů zastupitelstva města.
K bodu 5:
Materiály k účetní závěrce Města Plumlov za rok 2019 byly předány členům zastupitelstva, krátký komentář
přednesla paní R.Vykydalová, účetní města. Nikdo z přítomných neměl dotazy – účetní závěrka Města
Plumlov za rok 2019 byla jednomyslně odsouhlasena.
UZ-9/2020/5/1 – ZMP schválilo účetní závěrku Města Plumlov za rok 2019.
Hlasování: 14 hlasů pro.
K bodu 6:
Návrh Závěrečného účtu Města Plumlov za minulý kalendářní rok byl zveřejněn na úřední desce po
zákonem stanovenou dobu. Paní Vykydalová uvedla, že mimo kompletního přehledu o hospodaření Města
Plumlov obsahuje i výkazy o hospodaření příspěvkových organizací zřízených Městem Plumlov za rok
2019, jsou v něm uvedeny všechny přijaté i poskytnuté dotace. Hospodářský výsledek všech „městských“
příspěvkových organizací byl kladný. Součástí návrhu závěrečného účtu je i zpráva o přezkoumání
hospodaření města auditory Krajského úřadu Olomouckého kraje (výrok: „bez výhrad“). Žádné námitky
neměli ani členové zastupitelstva města – schváleno 14 hlasy.

UZ-9/2020/6/1 – ZMP schválilo Závěrečný účet Města Plumlov za rok 2019 bez výhrad.
Hlasování: 14 hlasů pro.
K bodu 7:
Plumlov je podle slov paní G. Jančíkové centrem rekreační oblasti, proto chceme umožnit konání
kulturních akcí. Na pracovní poradě se členové zastupitelstva města dohodli, že doba nočního klidu bude
zkrácena v prázdninových měsících (červenec a srpen) o každém pátku a sobotě do 02.00 hodin
následujícího dne. Návrh textu OZV byl členům ZMP rozeslán, ani k tomuto bodu se „neproběhla“ žádná
diskuse.
UZ-9/2020/7/1 – ZMP schválilo Obecně závaznou vyhlášku Města Plumlov č. 4/2020, o nočním klidu
(příloha č.1).
Hlasování: 14 hlasů pro.
K bodu 8:
Členové Zastupitelstva Obce Mostkovice už odsouhlasili text darovací smlouvy, na základě které
poskytnou Městu Plumlov finanční dar 2.000.000,- Kč na výstavbu cyklostezky, tzn. text smlouvy už
bychom neměli upravovat a bez úprav ji schválit. Finanční prostředky budou použity na realizaci stavby na
katastru Obce Mostkovice, vynaloženy budou poté, co dokončí E.ON přeložky vedení elektrické energie.
UZ-9/2020/8/1 – ZMP schválilo přijetí finančního daru ve výši 2.000.000,- Kč uzavření darovací smlouvy
mezi Městem Plumlov a Obcí Mostkovice (viz. příloha č.2) a pověřuje starostku města k jejímu podpisu.
Hlasování: 14 hlasů pro.
K bodu 9:
Návrh smlouvy o bezúplatném převodu pozemku p.č. 759/14 v k.ú. Hamry od Úřadu pro zastupování státu
ve věcech majetkových krátce okomentoval pan ing. F.Kocourek. Řekl, že o uvedený pozemek jsme si
požádali v minulosti, měl být využit pro stavbu kanalizace.
UZ-9/2020/9/1 – ZMP schválilo Smlouvu o bezplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci –
převod pozemku p.č. 759/14 v k.ú. Hamry od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (příloha
č.3) a pověřuje starostku města k jejímu podpisu.
Hlasování: 14 hlasů pro.
K bodu 10:
Členové zastupitelstva města na pracovních poradách opakovaně byli seznámeni se skutečností, že se při
financování 4 velkých investic (cyklostezka, chodník, rekonstrukce ZŠ a pořízení CAS) nevyhneme
sjednání úvěrového rámce pro průběžnou úhradu výše zmíněných investic. Ve spolupráci s firmou Kucera
Idea s.r.o., Prostějov jsme obeslali 5 bankovních domů s poptávkou na poskytnutí úvěru-úvěrového rámce
ve výši 34.000.000,- Kč, z čehož by se po vrácení dotací mělo cca 8-9.000.000,- Kč „překlenout“ do
klasického úvěru se splatností 10 let. Vrátily se 3 nabídky (Česká spořitelna, ČSOB a Komerční banka).
Nejlepší nabídku podala Komerční banka, a.s., úrok 0,16 %, finance z úvěrového rámce bychom mohli
čerpat do května 2021. Paní starostka poslala všem členům zastupitelstva města analýzu nabídek, půjčku
bychom přeplatili za 10 roků částkou 676.482,- Kč. Emailem bylo členům zastupitelstva zaslána smlouva o
úvěru, naše požadavky do ní byly zapracovány. Žádné diskusní příspěvky nezazněly.
UZ-9/2020/10/1 – ZMP schválilo uzavření smlouvy o revolvingovém úvěru s Komerční bankou, a.s. dle
předloženého návrhu-příloha č.4 (výše úvěru: 34.000.000,- Kč, účel úvěru: „předfinancování a
spolufinancování investičních akcí Města Plumlova“, úroková sazba 1M PRIBOR + 0,16% p.a., konečná
splatnost 31.5.2031, úvěr bude poskytnut bez zajištění) a pověřuje starostku města k jejímu podpisu.
Hlasování: 14 hlasů pro.
K bodu 11:
Návrh rozpočtového opatření Města Plumlov č.5/2020 opět okomentovala paní účetní R.Vykydalová. Na
straně příjmů i výdajů jsou uvedeny prostředky spojené s výstavbou a financováním cyklostezky: dotace
Olomouckého kraje (2.500.000,- Kč), dotace Města Prostějova (500.000,- Kč) a finanční dar Obce
Mostkovice (2.000.000,- Kč). Mimo tyto položky obsahuje rozpočtové opatření i „plán“ čerpání financí
z úvěru, protože by pro každá úhrada faktury musela být odsouhlasena členy zastupitelstva města (rada
města nemůže disponovat prostředky z „financování“). Dále návrh rozpočtového opatření zahrnuje čerpání
finančních prostředků z fondu na obnovu vodohospodářské infrastruktury a nově byla doplněna náhrada
JSDH Plumlov za realizované zásahy. Žádný z členů zastupitelstva města nepožadoval vysvětlení, ani
neměl žádnou doplňující otázku.
UZ-9/2020/11/1 – ZMP schválilo rozpočtové opatření Města Plumlov č. 5/2020 (příloha č.5).
Hlasování: 14 hlasů pro.

K bodu 12:
Předposledním bodem dnešního zasedání Zastupitelstva Města Plumlova byla diskuse, v níž zaznělo:
a) pan Pírek:
−
upozornil na špatný stav „obloukového mostu“, není už na něm žádný beton ani asfalt, je ničen
bezohlednou jízdou některých cyklistů, paní starostka řekla, že most je „věc nalezená“ a bude
vyžadovat investice,
−
požádal o umístění dopravní značky „slepá ulice“ na Běliska, mimo místních obyvatel sem občas
dojede „cizí auto“ a má problém s otáčením,
−
kritizoval hlučný provoz občerstvení U Sandokana, má obavy z hudebních produkcí po schválení OZV
č.4/2020, o nočním klidu,
−
upozornil na poničenou cestu „pod hájkem“ po výstavbě cyklostezky, podle vyjádření paní Jančíkové
bude opravena při asfaltování cyklostezky,
b) paní Ambrožová – požádala o opravu cesty na návsi v Soběsukách, její stav je přes opakované
opravy havarijní, o tomto tématu se rozvinula debata (p. Vrána, p. Hyndrich, p. Sušeň), v níž zaznělo,
že nebude pravděpodobně opravena v rámci reklamovaných závad po výstavbě kanalizace, bude
potřeba nechat zpracovat projekt a provést celkovou rekonstrukci komunikace,
c) pan Novotný:
−
upozornil na „dopravní riziko“, se kterým má konkrétně on sám osobní zkušenost (havárie) – výjezd
z účelové komunikace v Žárovicích na hlavní silnici je nebezpečný, je na zvážení, zda by zde nemohla
být osazena dopravní značka popř. upraven nájezd na hlavní silnici,
−
ptal se, zda bude v budoucnosti realizován chodník mezi obcemi Soběsuky a Žárovice, bylo mu
odpovězeno, že chodník je zahrnut v návrhu nového územního plánu a chtěli bychom jej postavit,
d) paní Ambrožová – upozornila na další nebezpečné místo – výjezd z návsi v Soběsukách na silnici od
Krumsína – není přes zábradlí mostu vidět přijíždějící vozidla.
Nikdo z přítomných se už do diskuse s dalším příspěvkem nepřihlásil, proto byla paní starostkou ukončena.
K bodu 13:
Paní starostka poděkovala přítomným za účast na dnešním jednání a 9.zasedání Zastupitelstva Města
Plumlova ukončila cca v 17.50.

Ověřovatelé zápisu:

………………………………….
Lenka Ambrožová

………………………………...
Miroslav Vrána

……………………………………
Martin Hyndrich
místostarosta města

……………………………….
Gabriela Jančíková
starostka města

