
Zápis z 12. zasedání Zastupitelstva Města Plumlova, 
konaného dne 16.12.2020 

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, p. Piňos, DiS, p. ing. Svoboda, p. Vrána, p. Vymazal, p. ing. Zapletal, pí Mgr. Zelená 
Omluven:  p. Sušeň 
Zapisovatelé: p. ing. F.Kocourek, pí J.Špačková 
Návrhová komise:  p. ing. Svoboda, pí Mgr. Zelená 
Ověřovatelé zápisu: p. Piňos DiS, p. ing. Zapletal 
 
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) Návrh rozpočtu Města Plumlov na rok 2021. 
6) Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Města Plumlov na období 2022-2023. 
7) Návrh rozpočtového opatření Města Plumlov č.12/2020. 
8) Stanovení ceny vodného a stočného na rok 2021. 
9) Majetkové záležitosti. 
10) Souhlas s podáním žádosti o dotaci na výstavbu cyklostezky z dotačního programu Olomouckého 

kraje. 
11) Diskuse. 
12) Závěr. 
 
 
K bodu 1: 
12.zasedání Zastupitelstva Města Plumlova zahájila paní starostka G.Jančíková ve středu 16.12.2020 cca 
v 17.05 hodin v sále STAVA, Plumlov č.p. 165. Paní starostka uvedla, že je přítomno 14 členů 
zastupitelstva, pan A. Sušeň se z dnešního jednání omluvil. Do funkce zapisovatelů navrhla přítomným 
určit pana ing. F. Kocourka a paní J.Špačkovou, do návrhové komise doporučila jmenovat paní pan ing. 
O.Svobodu a paní Mgr. J.Zelenou, za ověřovatele zápisu pana T.Piňose, DiS. a pana ing. A. Zapletala. 
Nikdo z přítomných neměl připomínky – jmenování zapisovatele, složení návrhové komise a ověřovatelů 
zápisu a zapisovatele bylo odsouhlaseno. 
UZ-12/2020/1/1 – Zastupitelstvo Města Plumlova (dále jen „ZMP“) schválilo jmenování ing. F.Kocourka a pí 
J. Špačkové zapisovateli jednání 12. zasedání ZMP.   Hlasování: 14 hlasů pro. 
UZ-12/2020/1/2 – ZMP schválilo složení návrhové komise: p. ing. O.Svoboda, pí Mgr. J.Zelená a za 
ověřovatele zápisu: p. P.Piňose, DiS. a p. ing.A. Zapletala.  Hlasování: 14 hlasů pro. 
Paní starostka seznámila přítomné s připraveným programem dnešního jednání zastupitelstva města. 
Současně navrhla doplnit jako bod č.10 (nový bod jednání) – souhlas s podáním žádosti o dotaci na 
realizaci „poslední“ etapy výstavby cyklostezky (mostu přes Hloučelu) do dotačního programu 
Olomouckého kraje. Řekla, že dotace Olomouckého kraje je možné použít na samostatné etapy výstavby 
cyklostezky a přestože jsme už v letošním roce čerpali dotaci, byli bychom „špatnými hospodáři“, pokud 
bychom se o získání dalších finančních prostředků aspoň „nepokusili“. Doplněný bod 12.zasedání 
zastupitelstva města, stejně jako i celkový program dnešního jednání byl bez dalších připomínek 
jednomyslně odsouhlasen. 
UZ-12/2020/1/3 – ZMP schválilo doplnění programu 12. zasedání Zastupitelstva Města Plumlova o nový 
bod č.10: souhlas s podáním žádosti o dotaci na výstavbu cyklostezky u Plumlovské přehrady z dotačního 
programu Olomouckého kraje v roce 2021.    Hlasování: 14 hlasů pro. 
UZ-12/2020//1/4 – ZMP schválilo upravený program 12. zasedání Zastupitelstva Města Plumlova dne 
16.12.2020.        Hlasování: 14 hlasů pro. 
 
K bodu 2: 
Paní starostka provedla kontrolu plnění usnesení uložených na minulých zasedáních zastupitelstva města. 
Uvedla, že nejsou evidovány žádné nesplněné úkoly. V rámci tohoto bodu paní Jančíková přítomné 
informovala o jednáních se zástupci státního podniku Povodí Moravy o uložených sedimentech 
z bagrování Podhradského rybníka, které jsou uloženy na bývalé skládce. Ke konci letošního roku končí 
nájemní smlouva, doposud platí Povodí Moravy, s.p. za uložení roční nájem 42.000,- Kč (+DPH). Existuje 



několik variant dalšího „vývoje“ – odvezení materiálu, jeho využití na rekultivaci skládky za „aktivní pomoci“ 
Povodí Moravy, s.p., prodloužení nájemní smlouvy za odlišných podmínek… Na začátku roku 2021 by se 
měla uskutečnit schůzka vedení města s generálním ředitelem Povodí Moravy, s.p. , na níž mj. bude 
diskutována varianta „vzájemného zápočtu“ poplatku za služebnost za pozemky pod cyklostezkou (ve 
správě Povodí Moravy, s.p.) a nájemného za uložení sedimentů. Členové rady města na dnešním 
zasedání schválili prodloužení nájemní smlouvy do 30.6.2021, o dalším vývoji jednání budou zastupitelé 
průběžně informováni.  
UZ-12/2020/2/1 – ZMP vzalo na vědomí kontrolu plnění usnesení přijatých na minulých zasedání ZMP. 
 
K bodu 3: 
I s ohledem na skutečnost, že se předchozí zasedání Zastupitelstva Města Plumlova konalo na konci 
listopadu 2020, neproběhlo během měsíce prosince žádné jednání ani finančního ani kontrolního výboru. 
UZ-11/2020/3/1 – ZMP vzalo na vědomí informaci o činnosti Finančního a Kontrolního výboru ZMP 
v minulém období. 
 
K bodu 4: 
Dalším bodem byla informace o investičních akcích Města Plumlov. Paní starostka uvedla: 
a) územní plán – jeho projednávání „komplikuje“ nouzový stav spojený s epidemií koronaviru, nicméně 

podle slov paní Jančíkové by se na začátku příštího roku mělo uskutečnit jeho veřejné projednávání, 
b) pozemkové úpravy – obdobný stav jako u územního plánu, i pozemkové úpravy jsou „před 

dokončením“, 
c) cyklostezka – v minulých dnech byla převzata 2.etapa (od pláže U Valáška po parkoviště u letního 

kina), zbývá dokončit realizaci mostu přes Hloučelu – není dořešen, se zhotovitelem jsme se doposud 
neshodli na výši jeho ceny, nechali jsme si „přepočítat“ rozpočet ocelových konstrukcí, „ve hře“ je i 
varianta nové veřejné soutěže na dodávku mostu, vyřešeno je prodloužení termínů pro čerpání a 
vyúčtování dotačních prostředků (IROP i Olomoucký kraj), 

d) chodníky – stavba je dokončena, faktury zhotoviteli uhrazeny, už nám byla proplacena i dotace, 
proběhl výběr dodavatelské firmy na výstavbu chodníků v Plumlově, směr hřbitov, kterou by rovněž 
měla realizovat firma EDMA, s.r.o., Drnovice,¨ 

e) „vysoký“ zámek – byla ukončena 1.etapa prácí na sanaci vlhkosti na baště, v roce 2021 budou práce 
pokračovat 2.etapou, kdy budou odstraněny omítky a zhotovena elektroosmóza, 

f) hasičská cisterna – dodavatel provádí certifikaci vozidla ve zkušebním ústavu v Praze, 21.12.2020 se 
uskuteční schůzka s firmou ZHT group s.r.o., Hranice, podařilo se zajistit prodloužení termínů pro 
použití dotací (HZS i Olomoucký kraj), 

g) byly dokončeny práce na výstavbě 2.etapy vodovodu a kanalizace v ATC ŽRALOK Plumlov, 
h) dokončena je realizace opravy odlehčovací komory dešťové kanalizace na ulici Boskovické 

v Plumlově, do konce týdne bude proveden úklid komunikace a odstraněna světelná signalizace, pan 
M.Vrána upozornil, že ve směru od Soběsuk nesvítí zelené světlo na semaforu, paní Jančíková 
přislíbila urgenci nápravy, 

i) zpracovávána je prováděcí dokumentace pro výstavbu splaškové kanalizace v obci Hamry, poté bude 
vypsána veřejná soutěž na dodavatele, 

j) byla podána žádost o dotaci na výstavbu chodníků a odstavných ploch před zdravotním střediskem, 
MAS ještě nerozhodla o podpořených projektech, 

k) finišuje zpracování žádostí o dotace z dotačních programů Ministerstva pro místní rozvoj ČR, jak bylo 
schváleno na minulém jednání zastupitelstva města, bude podána žádost o opravu místní komunikace 
v ulici Wolkerova, rekonstrukci WC dívky v ZŠ Plumlov a na vybudování dětského hřiště v autokempu, 

l) bylo vypsáno výběrové řízení na dodavatele stavebních prací-opravy vstupního portálu do „nízkého“ 
zámku, chtěli bychom podat žádost o dotaci z programu Olomouckého kraje, 

m) měl by být vybrán zhotovitel pro opravu sochy sv.Floriána na Tyršově náměstí v Plumlově, i v tomto 
případě chceme zpracovat žádost o dotaci z prostředků Olomouckého kraje, 

n) probíhají práce na zpracování projektu na rekonstrukci sociálního zázemí na Osadním výboru 
v Hamrech, 

o) uspěli jsme se žádostí o výsadbu zeleně (USES) po dokončených pozemkových úpravách 
v katastrech obcí Žárovice a Hamry, bude potřebné najít v rozpočtu prostředky na předfinancování 
výsadby, 

p) podařilo se nám prostřednictvím Mikroregionu Plumlovsko získat pasport dopravního značení a 
místních komunikací. 

UZ-12/2020/4/1 – ZMP vzalo na vědomí informaci o probíhajících a připravovaných investičních akcích 
Města Plumlov. 
 



K bodu 5: 
Členové Zastupitelstva Města Plumlova přistoupili k projednání návrhu rozpočtu Města Plumlov na rok 
2021. Návrh rozpočtu byl projednán na pracovní schůzce členů zastupitelstva města v listopadu 2020, byl 
doporučen ke schválení finančním výborem. Po zákonem stanovenou dobu byl zveřejněn na úředních 
deskách. Krátký komentář k návrhu rozpočtu provedla paní účetní R.Vykydalová, která řekla, že 
v souvislosti s „nedodáním-neproplacením“ hasičské cisterny v letošním roce by mělo dojít k jedné změně 
oproti vyvěšené verzi. Prostředky alokované na úhradu kupní ceny hasičského automobilu budou na straně 
výdajů a financování převedeny do příštího rozpočtu (2.800.000,- Kč). Paní účetní podala rovněž krátkou 
informaci k čerpání finančních prostředků z revolvingového úvěru u KB, a.s., uvedla, že už nám byly 
proplaceny dotace za výstavbu chodníku a rekonstrukci učeben v ZŠ a ke konci roku 2020 by neměly být 
čerpány žádné finance z úvěru. Paní starostka doplnila, že v rozpočtu jsou zahrnuty dotace pro městem 
zřízené příspěvkové organizace a jsou zde i prostředky na „rozběh“ plánovaných investičních akcí, ale už 
dnes je jasné, že např. pro financování výstavby kanalizace v Hamrech bude muset být čerpán úvěr. Nikdo 
z přítomných neměl žádné dotazy ani připomínky. 
Paní Mgr. J.Zelená přečetla návrh usnesení, to bylo následně schváleno 14 hlasy přítomných členů 
zastupitelstva města. 
UZ-12/2020/5/1 – ZMP schválilo rozpočet Města Plumlov na rok 2021, kdy oproti vyvěšenému návrhu 
rozpočtu dojde k navýšení na straně kapitálových výdajů o 2.800.000,- Kč (pořízení hasičské cisterny – 
paragraf 5512, položka 6123) a současně k navýšení financování o 2.800.000,- Kč (položka 8123-čerpání 
úvěru) – (příloha č.1).       Hlasování: 14 hlasů pro. 
 
K bodu 6: 
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2020 a 2023 byl podle slov paní R. Vykydalové rovněž 
řádně vyvěšen – zveřejněn na úředních deskách. Obsahuje předpokládané příjmy a výdaje na uvedené 
období, na straně výdajů jsou v něm „naplánovány“ výdaje na výstavbu kanalizace, vodovodu, pokračování 
oprav zámku… Ani k návrhu rozpočtové výhledu nezazněly žádné dotazy. 
UZ-12/2020/6/1 – ZMP schválilo střednědobý výhled rozpočtu Města Plumlov na období 2022-2023 
(příloha č.2).    Hlasování: 13 hlasů pro, ing. M.Otruba se zdržel hlasování. 
 
K bodu 7: 
Návrh rozpočtového opatření Města Plumlov č.12/2020 obsahuje na straně příjmů přijaté dotace na opravu 
sochy sv.Petra z Alcantery (před zámkem), z Úřadu práce na výkon veřejně prospěšných prací, na 
výstavbu chodníku do Soběsuk a průtokovou dotaci DpS Soběsuky. Obdobné položky se objevují i na 
straně výdajů, dochází ke „zpřesnění“ jednotlivých rozpočtových položek. 
UZ-12/2020/7/1 – ZMP schválilo rozpočtové opatření Města Plumlov č. 12/2020 (příloha č.3). 
         Hlasování: 14 hlasů pro. 
 
K bodu 8: 
Krátký komentář k návrhu ceny vodného a stočného pro rok 2021 přednesl vedoucí VAKu svazku obcí 
Plumlov-Vícov – pan ing. A. Zapletal. Členům zastupitelstva města byla rozeslána kalkulace ceny vodného 
a stočného, jsou v něm zahrnuty veškeré náklady za období 1-11/2020 i předpokládané výdaje roku 2021. 
Obě ceny musí „kopírovat“ finanční analýzu, která byla zpracována jako součást žádosti o dotace na 
výstavbu vodovodu a kanalizace v Soběsukách a Žárovicích. Cena vodného musí být rovněž srovnatelná 
s cenou vody dodávanou provozovatelem vodovodu, který je v majetku Vodovodu Pomoraví (vodovod 
v části Soběsuk, v Žárovicích a Hamrech). Pan ing. A. Zapletal současně uvedl, že po zvýšení ceny 
vodného a stočného dojde i k navýšení odvodu nájemného za vodohospodářskou infrastrukturu do fondu 
obnovy. 
UZ-12/2020/8/1 – ZMP schválilo cenu vodného pro zákazníky VAKu svazku obcí Plumlov-Vícov od 
1.1.2021 jako dvousložkovou, kdy pohyblivá část je stanovena ve výši ve výši 40,- Kč/m3 včetně DPH. 
         Hlasování: 14 hlasů pro. 
UZ-12/2020/8/2 – ZMP schválilo cenu stočného pro zákazníky VAKu svazku obcí Plumlov-Vícov od 
1.1.2021 jako jednosložkovou, kdy je cena stanovena ve výši 41,60 Kč/m3 včetně DPH. 
         Hlasování: 14 hlasů pro. 
 
K bodu 9: 
V úvodním slově se paní G. Jančíková vrátila k pracovní poradě členů zastupitelstva města (16.12.2020), 
na níž bylo dohodnuto, že veškeré prodeje a koupě pozemků budou řešeny na jednáních ZMP. 
Řekla, že na dnešním jednání nebude debatováno o žádosti o prodej části pozemku na Běliskách (žádost 
pana L. Slepánka), protože není dořešeno vlastnictví opěrné zdi v korytě Hloučely. Odložena bude i 



diskuse o případném prodeji pozemku p.č. 6/1 v k.ú. Plumlov (pod kostelem) pro potencionální výstavbu 
rodinného domu – pozemek je „smluvně blokován“ ve prospěch Pozemkového úřadu ČR. 
 
V rámci dnešního zasedání bude hovořeno: 

− o nabídce pana M. Kalába, bytem Plumlov na prodej pozemku p.č. 372 v k.ú. Plumlov – trvalý travní 
porost o výměře 645 m2 – pozemek se nachází v chatové oblasti na Čubernici, původní návrh prodejní 
ceny 100.000,- Kč byl p. Kalábem korigován na 80.000,- Kč, 

− pozemek tvoří část cesty k rekreačním chatám, paní starostka uvedla, že nedoporučuje odkoupení 
zmiňovaného pozemku, protože má obavy, že bychom vytvořili precedens, v Plumlově existují i 
další – „významnější cesty“, které jsou v soukromém majetku, 

− s jejím názorem vyjádřil souhlas pan T.Piňos, DiS., město uvedenou cestu „bytostně nepotřebuje“, 

− paní Jančíková doplnila úvodní informaci sdělením, že soukromý vlastník nemůže veřejně 
přístupnou cestu „jen tak“ zablokovat, 

− opačný názor prezentoval pan ing. M.Otruba, který řekl, že by cestu mělo město koupit, je v našem 
zájmu, aby komunikace byly v našem vlastnictví, abychom předešli „budoucím nepříjemnostem“, 
srovnávání nabízeného pozemku s komunikacemi v lokalitách, kde je realizována výstavba 
rodinných domů a komunikace investor převádí na Město Plumlov bezplatně, je bezpředmětné, 

− pan ing. O.Svoboda podpořil názor pana Piňose, řekl, že by se měla udělat „inventarizace“ 
vlastnictví pozemků pod komunikacemi a následně debatovat o prioritách pro odkoupení, 

− pan M. Hyndrich řekl, že je pro něj nepřijatelná nabízená prodejní cena, zvažoval by koupi, pokud 
by cena nepřesáhla částku 50.000,- Kč, 

− paní L.Ambrožová – řešme odkupování pozemků pod komunikacemi „koncepčně“, souhlasila 
s návrhem pana ing. O. Svobody. 

Členové Zastupitelstva Města Plumlova hlasovali o souhlasu s odkoupením pozemku p.č. 372 v k.ú. 
Plumlov – ten nebyl schválen – pro hlasovali 2 členové ZMP (pan ing. M. Otruba a pan ing. A. Zapletal), 1 
člen ZMP se zdržel hlasování (pan M. Vrána), zbývajících 11 přítomných členů ZMP hlasovalo proti. 
UZ-12/2020/9/1 – ZMP neschválilo odkoupení pozemku p.č. 372-trvalý travní porost v k.ú. Plumlov o 
výměře 645 m2 od p. M. Kalába, Plumlov. 
    Hlasování: 2 hlasy pro odkoupení, 1 se zdržel, 11 hlasů proti odkoupení. 
 
Pan ing. M. Otruba požádal o hlasování o „doplňujícím“ usnesení, jehož návrh zazněl v diskusi – provést 
inventarizaci pozemků pod místními komunikacemi. Poté, co byl návrh usnesení formulován, hlasovali 
všichni přítomní pro jeho schválení. 
UZ-12/2020/9/2 – ZMP uložilo místostarostovi Města Plumlova p. J.Nezvalovi, v termínu do 30.4.2021, 
provést inventarizaci vlastnictví pozemků pod komunikacemi v územním obvodu města. 
         Hlasování: 14 hlasů pro. 
 
b) pan P.Eyer požádal v zastoupení spoluvlastníků bytovky v Žárovicích o prodej části pozemku p.č. 

449/1 v k.ú. Žárovice – na pozemku je studna, která slouží pro potřeby bytového domu, 

− pan J. Nezval provedl „prohlídku“ pozemku, řekl, že část pozemku ve vlastnictví města byla 
v minulosti zaplocena, plot je dnes již zničený, prodej nedoporučil, 

− paní starostka doplnila informaci tím, že podle připravovaného územního plánu je na sousedním 
soukromém pozemku plánována výstavba domova pro seniory. 

UZ-12/2020/9/3 – ZMP neschválilo vyhlášení záměru prodeje části pozemku p.č. 449/1 v k.ú. Žárovice 
podle žádosti p. P. Eyera, Žárovice.     Hlasování: 14 hlasů proti. 
 
K bodu 10: 
„Doplněným“ bodem 12.zasedání Zastupitelstva Města Plumlova bylo schválení souhlasu s podáním 
žádosti o dotaci na výstavbu cyklostezky z dotačního programu vyhlášeného Olomouckým krajem. Jak 
zmínila paní starostka – členové krajského zastupitelstva budou o dotačních programech rozhodovat až 
v pondělí 21.12.2020, ale podle informací které má, bude program na podporu výstavby cyklostezek 
vyhlášen. Žádost bude zpracována s požadavkem finanční podpory v maximální možné výši (2.500.000,- 
Kč), přičemž finanční prostředky by byly použity na realizaci mostu. Nikdo z přítomných nevyjádřil 
nesouhlasný názor, podání žádosti o dotaci bylo odsouhlaseno 14 hlasy členů zastupitelstva města. 
UZ-12/2020/10/1 – ZMP schválilo souhlas s podáním žádosti o dotaci na výstavbu cyklostezky u 
Plumlovské přehrady z dotačního programu Olomouckého kraje v roce 2021. 
         Hlasování: 14 hlasů proti. 
 
 
 



K bodu 11: 
Předposledním bodem dnešního zasedání Zastupitelstva Města Plumlova byla diskuse, v níž zaznělo: 

− pan ing. M. Otruba: upozornil na „znečišťování“ povrchu cyklostezky vozidly (pravděpodobně rybářů), 
řekl, že by bylo vhodné znemožnit jim vjezd na cyklostezku např. velkými kameny, 

− pan T. Piňos vyslovil poděkování za odváděnou práci pracovníkům obvodního oddělení POLICIE ČR 
v Plumlově, které zprostředkovaně předal přítomnému veliteli místního oddělení PČR. 

 
Nikdo z přítomných se už do diskuse s dalším příspěvkem nepřihlásil, proto byla paní starostkou ukončena. 
 
K bodu 12: 
Paní starostka poděkovala členům ZMP za spolupráci v letošním roce, popřála jim a přítomným občanům 
zdraví, štěstí a vše dobré do roku 2021. 
 
12. zasedání Zastupitelstva Města Plumlova bylo ukončeno cca v 18.00. 
 
 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu: 
 
 
 
 
 
  ………………………………….    ………………………………... 
          Tomáš Piňos, DiS              ing. Aleš Zapletal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ……………………………………   ………………………………. 
           Martin Hyndrich              Gabriela Jančíková 
         místostarosta města               starostka města 


