
Zápis z 15. zasedání Zastupitelstva Města Plumlova, 
konaného dne 24.5.2021 

v sále STAVA, Plumlov č.p. 165 
 
Účast:  p. Borský, p. Hyndrich, pí Jančíková, pí MUDr. Jeřábková, p. Nezval, p. ing. Otruba, p. Piňos, DiS.,   
p. Sušeň, p. ing. Svoboda, p. Vrána, p. Vymazal, p. ing. Zapletal, pí Mgr. Zelená 
Omluveni:  pí Ambrožová, p. Mgr. Jeřábek 
Zapisovatel:  p. ing. Kocourek 
Návrhová komise:  p. Sušeň, p. Vymazal 
Ověřovatelé zápisu:  p. Borský, P. Piňos, DiS. 
 
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) Účetní závěrka Města Plumlov za rok 2020. 
6) Návrh Závěrečného účtu Města Plumlov za rok 2020. 
7) Návrh rozpočtového opatření Města Plumlov č.4/2021. 
8) Žádost o změnu využití dotace na rok 2021 z rozpočtu Města Plumlov - 65. oddíl vodních skautů 

Bukanýr, Plumlov. 
9) Zrušení regulačního plánu Plumlov, U Boží muky. 
10) Návrh darovací smlouvy – ZTV-Plumlov, Balkán – MIS PRO s.r.o., Protivanov. 
11) Řád veřejného pohřebiště – Plumlov. 
12) Aktualizace plánu společných zařízení a priority realizace projednané sborem zástupců v rámci 

komplexních pozemkových úprav v k.ú. Plumlov. 
13) Doplnění textu Obecně závazné vyhlášky Města Plumlov č.2/2021, o nočním klidu. 
14) Diskuse. 
15) Závěr. 
 
 
K bodu 1: 
15. zasedání Zastupitelstva Města Plumlova zahájila paní starostka G.Jančíková v pondělí 24.5.2021 cca v 
17.05 hodin v sále STAVA, Plumlov č.p. 165. Po přivítání přítomných uvedla, že je přítomno 13 členů 
zastupitelstva města, paní L. Ambrožová a pan Mgr. L. Jeřábek jsou omluveni. 
Podle návrhu paní starostky provede zápis z dnešního jednání pan ing. F. Kocourek, do návrhové komise 
doporučila jmenovat pana A. Sušeně a pana J. Vymazala, za ověřovatele zápisu pana O. Borského a pana 
T. Piňose, DiS.. Nikdo z přítomných neměl připomínky – jmenování zapisovatele, složení návrhové komise 
a ověřovatelů zápisu a zapisovatele bylo odsouhlaseno. 
UZ-15/2021/1/1 – Zastupitelstvo Města Plumlova (dále jen „ZMP“) schválilo jmenování ing. F.Kocourka 
zapisovatelem jednání 15. zasedání ZMP.     Hlasování: 13 hlasů pro. 
UZ-15/2021/1/2 – ZMP schválilo složení návrhové komise: p. A. Sušeň, p. J. Vymazal a za ověřovatele 
zápisu: p. O. Borského a p. T. Piňose, DiS..    Hlasování: 13 hlasů pro. 
 
Paní G. Jančíková přečetla připravený program 15.zasedání zastupitelstva města a současně navrhla 
doplnit jej o 2 nové body: 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. Doplnění programu i celkový upravený 
program dnešního jednání bylo jednomyslně odsouhlaseno. 
UZ-15/2021/1/3 – ZMP schválilo 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.    Hlasování: 13 hlasů pro. 
UZ-15/2021/1/4 – ZMP schválilo upravený program 15. zasedání Zastupitelstva Města Plumlova dne 
24.5.2021.        Hlasování: 13 hlasů pro. 
 
K bodu 2: 
Paní starostka uvedla, že na minulém jednání nebylo přijato žádné ukládací usnesení. V rámci diskuse na 
dubnovém zasedání zastupitelstva města byly vzneseny následující podněty členů zastupitelstva a občanů: 



− členům zastupitelstva města byla rozeslána „aktualizovaná“ informace o výši nákladů na výstavbu 
cyklostezky, v letošním roce se podařilo získat další finanční prostředky z dotací a podle propočtů by 
podíl vlastních prostředků města neměl překročit 7.000.000,- Kč, 

− dokončena by měla být stěrka na mostě na chodníku do Soběsuk + zaseta tráva podél tohoto chodníku 
– provede zhotovitel stavby (EDMA Drnovice), která aktuálně staví chodník na Boskovické ulici, 

− uskutečnila se schůzka členů zastupitelstva města k novému územnímu plánu Plumlova, 30.6.2021 se 
bude konat v kulturním domě v Žárovicích jeho veřejné projednávání, 

− paní starostka absolvovala schůzku s velitelem JSDH Plumlov, kdy byla ujištěna, že akceschopnost 
jednotky je zachována, 

− byly rozmístěny odpadkové koše u Podhradského rybníka a Plumlovské přehrady. 
UZ-15/2021/2/1 – ZMP vzalo na vědomí kontrolu plnění usnesení přijatých na minulých zasedání ZMP. 
 
K bodu 3: 
Na dnešním jednání není přítomen pan Mgr. L. Jeřábek (předseda kontrolního výboru ZMP). V 
telefonickém hovoru sdělil paní starostce, že se členové tohoto výboru v minulém období nesešli, ale 
připravují podklady pro řešení situace s odstavenými vozidly. Pan A. Sušeň (předseda finančního výboru 
ZMP) uvedl, že schůzka finančního výboru je naplánována na začátek června. 
UZ-15/2021/3/1 – ZMP vzalo na vědomí informaci o činnosti Finančního a Kontrolního výboru ZMP 
v minulém období. 
 
K bodu 4: 
V rámci dalšího bodu jednání informovala paní starostka přítomné o probíhajících a připravovaných 
investičních akcích Města Plumlov: 
a) cyklostezka – SPH stavby s.r.o., Bystřice n.P. pracuje na stavbě mostu přes Hloučelu, jsou uloženy 

kovové konstrukce, stavba bude dokončena do září 2021, získali jsme mimořádnou dotaci 
Olomouckého kraje (2.500.000,- Kč) i dotaci 500.000,- Kč od Města Prostějov, z úvěru u KB bude 
vyčerpáno cca 4.500.000,- Kč, pan ing. O. Svoboda ocenil finanční podporu Olomouckého kraje, řekl, 
že je rád, že bude stavba v dohledné době dokončena, podle slov pana místostarosty J. Nezvala je 
spolupráce se zhotovitelem dobrá, reálně by měla být stavba dokončena v srpnu 2021, pan ing. M. 
Otruba požádal o jednotnou „prezentaci“ termínu, od kdy bude cyklostezka v provozu – zaznívají 
„různá data“, 

b) chodníky – je realizována výstavba chodníku na ulici Boskovické – směr hřbitov, stavbu realizuje firma 
EDMA, s.r.o., Drnovice, mimo dotace SFDI jsme získali i finanční prostředky z Olomouckého kraje, v 
rámci této akce měly být zhotoveny přípojky kanalizace k 5 rodinným domům, to jsme z technických 
důvodů museli „vypustit“, v rámci debaty diskutoval pan ing. M. Otruba a pan M. Hyndrich o 
technickém řešení (nemáme souhlas vlastníka pozemku, kde by měla být umístěna přečerpávací 
šachta), bude nutno zpracovat nový projekt, 

c) „vysoký“ zámek – byly odstraněny omítky, budou aplikovány „obětované omítky“ a provádí se 
vysoušení zdiva, mimo prostředků z dotačního programu Ministerstva kultury ČR chceme využít na 
tento účel i dotaci Olomouckého kraje (250.000,- Kč), kterou jsme dostali na realizaci 1.etapy opravy 
vstupního portálu zámku – tu zahajovat v letošním roce nebudeme, protože podíl města by byl příliš 
vysoký (cca 1.700.000,- Kč), 

d) kanalizace Běliska – byla podána žádost o dotaci z dotačního programu Olomouckého kraje, mělo by 
o ní být rozhodnuto do konce června, 

e) kanalizace Hamry – probíhá veřejná soutěž na dodavatele stavby, stavební práce by měly probíhat 
v období září 2021 – září 2022, 

f) žádost o dotaci na výstavbu 3. etapy vodovodu a kanalizace v ATC ŽRALOK Plumlov byla 
Olomouckým krajem podpořena jen částečně, 

g) úprava prostoru před zdravotním střediskem byla podpořena dotací z MAS Prostějov-venkov, 
obdobně jsme uspěli se žádostí o dotaci na rekonstrukci sociálního zázemí na Osadním výboru 
v Hamrech, 

h) není zatím znám výsledek žádosti o dotace na opravu ulice Wolkerovy v Plumlově (včetně položení 
splaškové kanalizace), opravu WC-dívky v ZŠ Plumlov, výstavbu dětského hřiště v ATC ŽRALOK 
Plumlov, informace by měly být zveřejněny 31.5.2021. 

UZ-15/2021/4/1 – ZMP vzalo na vědomí informaci o probíhajících a připravovaných investičních akcích 
Města Plumlov. 
 
K bodu 5: 
Účetní závěrka Města Plumlov za rok 2020 byla zveřejněna na webových stránkách města a na úřední 
desce, rozeslána členům zastupitelstva města. Krátký komentář přednesla paní účetní R. Vykydalová. 



Nezazněly žádné dotazy ani připomínky, hlasováním byla účetní závěrka Města Plumlov za uplynulý 
kalendářní rok schválena. 
UZ-15/2021/5/1 – ZMP schválilo účetní závěrku Města Plumlov za rok 2020. 
         Hlasování: 13 hlasů pro. 
 
K bodu 6: 
Obdobný průběh mělo schvalování návrhu Závěrečného účtu Města Plumlov za rok 2020. Závěrečný účet 
je tvořen účetními závěrkami všech příspěvkových organizací zřízených Městem Plumlov. Hospodaření 
Základní školy Plumlov, okres Prostějov, p.o., Mateřské školy Plumlov, p.o., Základní umělecké školy 
Plumlov, p.o., Domova pro seniory Soběsuky, p.o. a Klubového zařízení Plumlov, p.o. za rok 2020 skončilo 
kladným výsledkem. Závěrečný účet obsahuje i informace o hospodaření Města Plumlov z hlediska 
rozpočtu, přehled o majetku města, přijatých a poskytnutých transferech apod. Jeho součástí je i zpráva o 
přezkoumání hospodaření za rok 2020, kterou zpracovali pracovníci odboru kontroly Krajského úřadu 
Olomouckého kraje (výrok: bez chyb a nedostatků“). Nikdo z přítomných se nedotazoval na podrobnosti ani 
nežádal vysvětlení údajů. 
UZ-15/2021/6/1 – ZMP schválilo Závěrečný účet Města Plumlov za rok 2020 bez výhrad. 
         Hlasování: 13 hlasů pro. 
 
K bodu 7: 
Návrh rozpočtového opatření Města Plumlov č.4/2021 obsahuje na straně příjmů i výdajů dotaci na veřejně 
prospěšné práce, dotaci na mzdy hasičů, průtokové dotace pro ZŠ Plumlov, p.o. a DpS Soběsuky, p.o. a 
kompenzační bonus – vyrovnání výpadku daňových příjmů (97.312,18 Kč). Nikdo z členů zastupitelstva 
nežádal vysvětlení, neměl dotazy. 
UZ-15/2021/7/1 – ZMP schválilo rozpočtové opatření Města Plumlov č.4/2021 (příloha č. 1). 
         Hlasování: 13 hlasů pro. 
 
K bodu 8: 
Vodní skauti měli záměr použít dotaci (15.000,- Kč) poskytnutou Městem Plumlov v roce 2021 na úhradu 
části nákladů na pořízení nové lodi, protože však došlo ke zpoždění prací na nově budované loděnici 
(COVID 19), požádali poskytovatele dotace o změnu účelu jejího použití. Jejich žádosti bylo vyhověno. 
UZ-15-2021/8/1 – ZMP schválilo změnu využití dotace na rok 2021 z rozpočtu Města Plumlov dle žádosti 
65.oddílu vodních skautů Bukanýr, Plumlov.    Hlasování: 13 hlasů pro. 
 
K bodu 9: 
Paní starostka už v úvodu dnešního jednání zmínila, že 30.6.2021 se uskuteční veřejné projednávání 
nového územního plánu. Ten bude zahrnovat podmínky pro výstavbu v jednotlivých lokalitách a existující 
regulační plány pozbudou „významu“. Žádost o zrušení regulačního plánu „Balkán“ už byla odboru 
územního plánování Magistrátu Města Prostějova zaslána dříve, po dnešním zasedání by měly být podány 
žádosti o zrušení regulačního plánu „U Boží muky“. Regulační plány „Balkán“ a „U Boží muky“ budou 
zrušeny až poté, co bude schválen nový územní plán.,   
UZ-15/2021/9/1 – ZMP schválilo 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.       Hlasování: 13 hlasů pro. 
UZ-15/2021/9/2 – ZMP schválilo 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. 
         Hlasování: 13 hlasů pro. 
 
K bodu 10: 
Členům zastupitelstva města byl předložen návrh darovací smlouvy, podle které chce společnost MIS PRO 
s.r.o., Protivanov převést bezúplatně technickou infrastrukturu v lokalitě Balkán v Plumlově na Město 
Plumlov. Úvodní slovo k tomuto bodu přednesl pan ing. A. Zapletal, člen zastupitelstva města, předseda 
stavební komise a vedoucí VAKu Plumlov-Vícov. Řekl, že po několika letech se podařilo přesvědčit firmu, 
která stavební pozemky v lokalitě Balkán „zasíťovávala“, aby ZTV převedla na město. Důvodem je 
„rozběhnutí“ výstavby na zmíněných stavebních pozemcích, bez předané infrastruktury není schopen 
provozovatel vodovodu a kanalizace novostavby připojit. Jednatel společnosti MIS PRO s.r.o., Protivanov – 
p. M. Vybíhal by chtěl předat Městu Plumlov – veřejný vodovod, tlakovou splaškovou kanalizaci a dešťovou 
kanalizaci s likvidací dešťových vod vsakem v hodnotě cca 1.300.000,- Kč. Pan ing. Zapletal doporučil 
převzetí tohoto majetku. 



Diskusi k tomuto bodu zahájil pan ing. M. Otruba, který zmínil, že infrastruktura je na pozemcích 
soukromých vlastníků a ptal se, zda vlastník pozemku bude moci vyžadovat po budoucím stavebníkovi 
poplatek za připojení na infrastrukturu. Současně se ptal, zda je uložení ZTV na soukromých pozemcích 
ošetřeno smlouvou o věcném břemeni. Pan ing. A. Zapletal v reakci na jeho slova uvedl, že stavba ZTV je 
mezi MIS Pro s.r.o. a soukromými vlastníky „vypořádána“. 
Předmětem darovací smlouvy není předání místní komunikace – přístup na jednotlivé stavební pozemky by 
se měl řešit smlouvou o služebnosti. Paní M. Chytráčková (Stavební úřad Městského úřadu v Plumlově) se 
vyjádřila, že kolaudace budoucích novostaveb rodinných domů je ve stavebním povolení podmiňována 
kolaudací veřejné komunikace (ta zatím zkolaudována není). Pan A. Sušeň uvedl, že by s uzavřením 
darovací smlouvy počkal, až všechny tyto záležitosti vyřídí MIS PRO s.r.o., Protivanov. Podobný názor 
vyjádřil i pan ing. O. Svoboda. Přítomní debatovali o možnostech napojení budoucích novostaveb na   
vodohospodářskou infrastrukturu v případě, pokud nebude darovací smlouva uzavřena. 
Paní starostka formulovala návrh usnesení – darovací smlouva nebude dnes schválena, bude vyvoláno 
jednání s jednatelem společnosti MIS PRO s.r.o., Protivanov o majetkovém „narovnání“ a požadována 
kolaudace a předání komunikace. 
UZ-15/2021/10/1 – ZMP neschválilo darovací smlouvu na převod ZTV v lokalitě Plumlov, Balkán od 
společnosti MIS PRO s.r.o., Protivanov. 
    Hlasování: 12 hlasů proti, pan ing. A. Zapletal se zdržel hlasování. 
UZ-15/2021/10/2 – ZMP uložilo 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.       Hlasování: 13 hlasů pro. 
 
K bodu 11: 
V souvislosti s novou legislativou byl zpracován Řád veřejného pohřebiště (hřbitova Plumlov). Svoje 
vyjádření k němu zaslala krajská hygienická stanice, dokument byl odsouhlasen Krajským úřadem 
Olomouckého kraje. Pan ing. M. Otruba požádal o upřesnění termínů v letním a zimním období – bylo 
upraveno. 
UZ-15/2021/11/1 – ZMP schválilo Řád veřejného pohřebiště – hřbitov Plumlov (příloha č.2). 
        Hlasování: 13 hlasů pro. 
 
K bodu 12: 
Doplněným bodem programu 15. zasedání Zastupitelstva Města Plumlova je aktualizace plánu společných 
zařízení v k.ú. Plumlov. Komplexní pozemkové úpravy probíhají již více než 5 roků, nové uspořádání 
pozemků by už mohlo být vyhlášeno, pokud by bylo možné učinit dohodu se zástupci ZOD Plumlov, kteří 
vznášejí opakovaně nové podmínky. Město Plumlov zastupuje při projednávání pozemkových úprav pan A. 
Sušeň – stručně vysvětlil co jsou „společná zařízení“ (přístupové cesty k pozemkům, remízky, zatravňovací 
pásy….). Pan ing. M. Otruba se dotazoval na požadavky ZOD Plumlov – bylo mu panem A: Sušeněm 
vysvětleno, že dochází k výměně a slučování pozemků, s čímž zástupci ZOD nesouhlasí. 
UZ-15/2021/12/1 – ZMP schválilo Aktualizaci plánu společných zařízení a priority realizace projednané 
sborem zástupců v rámci komplexních pozemkových úprav v k.ú. Plumlov. 
        Hlasování: 13 hlasů pro. 
 
K bodu 13: 
Pan ing. Otruba požádal o provedení úpravy textu Obecně závazné vyhlášky Města Plumlov č.2/2021, o 
nočním klidu. Tlumočil přání organizátorů – chtěli by mimo existujících termínů, v nichž je doba nočního 
klidu zkrácena, doplnit i noc z pátku 4.6.2021 na sobotu 5.6.2021. Jeho návrhu přítomní členové 
zastupitelstva města bez námitek vyhověli. Na červnovém jednání ZMP bude projednávána obecně 
závazná vyhláška – zkrácení doby nočního klidu pro akce v prázdninových měsících. 
UZ-15/2021/13/1 – ZMP schválilo doplnění termínu „z pátku 4.6.2021 na sobotu 5.6.2021“ do článku 3 
OZV Města Plumlov č.2/2021, o nočním klidu.   Hlasování: 13 hlasů pro. 
 
K bodu 14: 
Předposledním bodem dnešního zasedání Zastupitelstva Města Plumlova byla diskuse, ve které vystoupili: 
a) pan ing. M. Otruba: požádal, aby vedení města řešilo s Obcí Mostkovice umožnění vjezdu cyklistů od 

parkoviště k letnímu kinu, 
b) pan ing. M. Otruba: požádal, aby byla v souvislosti s „dodatečnou“ pokládkou stěrky na mostě 

v Soběsukách prodloužena záruční doba u dodavatelské firmy, 
c) paní Mgr. H. Švédová: s odkazem na připravované řešení odstavených „vraků“ KV ZMP požádala o 

monitorování odstavených vozidel i v místních částech, připojil se i předseda OV Soběsuky p. M. 
Vrána, 



d) paní Mgr. H. Švédová: upozornila na rozbitá okna na čekárně autobusu v Žárovicích a požádala o 
opravu, podložit dlažbou by bylo potřeba i lavičku na zastávce, 

e) pan M. Pírek: poukázal na špatný stav cesty na Běliskách, požádal o vyspravení, 
f) pan M. Pírek: upozornil na „nemožnost“ výjezdu z Bělisek po cestě okolo mlýna, paní starostka 

uvedla, že se na tomto místě uskuteční zítra jednání s paní ing. J. Šafranovou a zástupci Povodí 
Moravy, s.p., 

g) pan M. Vrána: upozornil na havarijní stav plotu u bytovky v Soběsukách-bylo by potřebné jej odstranit 
a nahradit jej novým, paní starostka s panem místostarostou M. Hyndrichem přislíbili opravu, mimo to 
bylo hovořeno i o postupné výměně oken na bytovce, 

h) pan M. Pírek: požádal o předání žádosti o opravu výtluku u kapličky v Mostkovicích, paní starostka mu 
odpověděla, že je to v kompetenci Správy silnic Olomouckého kraje, obecně platí, že požadavků na 
opravu cest je mnoho. 

 
Nikdo další z přítomných se už do diskuse s dalším příspěvkem nepřihlásil, proto byla paní starostkou 
ukončena. 
 
K bodu 15: 
Paní starostka poděkovala členům Zastupitelstva Města Plumlova a přítomným občanům za účast a 15. 
zasedání Zastupitelstva Města Plumlova cca v 18.15 hodin ukončila. 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu: 
 
 
 
 
 
 
 
  ………………………………….    ………………………………... 
             Ondřej Borský                Tomáš Piňos, DiS. 
 
 
 
 
 
 
 
  ……………………………………   ………………………………. 
           Martin Hyndrich              Gabriela Jančíková 
        místostarosta města               starostka města 


