
Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva Města Plumlova, 
konaného dne 22.9.2021 

v zasedací místnosti Městského úřadu v Plumlově 
 
Účast:  pí Ambrožová, pí Jančíková, p. Mgr. Jeřábek, pí MUDr. Jeřábková, p. Nezval, p. ing. Otruba,       
p. Piňos, DiS., p. Sušeň, p. ing. Svoboda, p. ing. Zapletal, pí Mgr. Zelená 
Omluveni:  p. Borský, p. Hyndrich, p. Vrána, p. Vymazal 
Zapisovatel:  p. ing. Kocourek, pí Špačková 
Návrhová komise:  pí Ambrožová, p. Sušeň 
Ověřovatelé zápisu:  pí MUDr. Jeřábková, pí Mgr. Zelená 
 
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) Volba přísedících soudců Okresního soudu v Prostějově. 
6) Obecně závazná vyhláška Města Plumlov č. 4/2021, o místním poplatku ze vstupného. 
7) Směna pozemků v k.ú. Hamry. 
8) Návrh rozpočtového opatření Města Plumlov č.9/2021. 
9) Doplnění textu Obecně závazné vyhlášky Města Plumlov č.3/2021, o nočním klidu. 
10) Diskuse. 
11) Závěr. 
 
 
K bodu 1: 
17. zasedání Zastupitelstva Města Plumlova zahájila paní starostka G.Jančíková ve středu 22.9.2021 cca v 
17.00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu v Plumlově. Přivítala přítomné, konstatovala, že je 
přítomno 11 členů zastupitelstva města, 4 jsou omluveni tzn. dnešní jednání je usnášení-schopné. 
Zápis z dnešního jednání provedou pan ing. F. Kocourek a paní J. Špačková, do návrhové komise 
doporučila paní starostka jmenovat paní L. Ambrožovou a pana A. Sušeně, za ověřovatele zápisu paní 
MUDr. M. Jeřábkovou a paní Mgr. J. Zelenou. Nikdo z přítomných neměl připomínky – jmenování 
zapisovatelů, složení návrhové komise a ověřovatelů zápisu a zapisovatele bylo odsouhlaseno. 
UZ-17/2021/1/1 – Zastupitelstvo Města Plumlova (dále jen „ZMP“) schválilo jmenování ing. F.Kocourka a 
paní J.Špačkové zapisovateli jednání 17. zasedání ZMP.   Hlasování: 11 hlasů pro. 
UZ-17/2021/1/2 – ZMP schválilo složení návrhové komise: paní L. Ambrožová a pan A. Sušeň a za 
ověřovatele zápisu: paní MUDr. M. Jeřábkovou a paní Mgr. J. Zelenou. 
         Hlasování: 11 hlasů pro. 
 
Paní G. Jančíková přečetla připravený program 17.zasedání zastupitelstva města a současně navrhla 
doplnit jej o nový bod č. 9: „Doplnění textu Obecně závazné vyhlášky Města Plumlov č.3/2021, o nočním 
klidu“. Doplnění programu i celkový upravený program dnešního jednání byly jednomyslně odsouhlaseny. 
UZ-17/2021/1/3 – ZMP schválilo doplnění programu 17. zasedání Zastupitelstva Města Plumlova o nový bod 
č. 9: „Doplnění textu Obecně závazné vyhlášky Města Plumlov č.3/2021, o nočním klidu“. 
         Hlasování: 11 hlasů pro. 
UZ-17/2021/1/4 – ZMP schválilo upravený program 17. zasedání Zastupitelstva Města Plumlova dne 
22.9.2021.        Hlasování: 11 hlasů pro. 
 
K bodu 2: 
Paní starostka uvedla, že na minulém jednání nebylo přijato žádné ukládací usnesení. V reakci na diskusní 
příspěvky, které zazněly na jednání Zastupitelstva Města Plumlova, konaném v červnu 2021, uvedla, že 
bylo zadáno zpracování studie na rekonstrukci cesty ke sběrnému dvoru v Plumlově včetně odvedení 
dešťové vody z prostoru mezi garážemi, podkladem bude provedení monitoringu stavu kanalizace. 
UZ-17/2021/2/1 – ZMP vzalo na vědomí kontrolu plnění usnesení přijatých na minulých zasedání ZMP. 
 
K bodu 3: 
Předseda Finančního výboru Zastupitelstva Města Plumlova (p. A. Sušeň) informoval přítomné, že členové 
finančního výboru se od posledního jednání zastupitelstva nesešli, v měsíci říjnu 2021 bude svolána 
schůzka k přípravě rozpočtu Města Plumlov na rok 2022. Obdobně se vyjádřil i pan Mgr. L. Jeřábek 
(předseda Kontrolního výboru ZMP), který se bude ve spolupráci s pracovníky městského úřadu a 



POLICIE ČR v nejbližší době „věnovat“ problematice záboru veřejného prostranství nepojízdnými 
automobily- vraky. 
UZ-17/2021/3/1 – ZMP vzalo na vědomí informaci o činnosti Finančního a Kontrolního výboru ZMP 
v minulém období. 
 
K bodu 4: 
Paní starostka G. Jančíková informovala přítomné o probíhajících a připravovaných investičních akcích 
Města Plumlov: 
a) cyklostezka – akce je stavebně dokončena, připravují se podklady pro kolaudaci a vyúčtování dotací u 

jejich poskytovatelů, slavnostní otevření je připravováno na 1.10.2021 od 10.00 hodin-pozvala 
přítomné, paní starostka „zevrubně“ vyčíslila finanční náklady na výstavbu cyklostezky i zdroje 
finančních prostředků, 

b) bašta - „vysoký“ zámek – stavební práce jsou dokončovány, probíhá vysoušení zdiva, akce by měla 
být financována z dotace Ministerstva kultury ČR a z dotace Olomouckého kraje, připravuje se žádost 
do Programu záchrany architektonického dědictví na rok 2022 na 1.etapu opravy vstupního portálu 
„nízkého“ zámku, 

c) kanalizace Hamry – byla uzavřena veřejná soutěž na dodavatele stavby, kterým bude QUANTUM, 
a.s., Vyškov, firmě bylo předáno staveniště, stavební práce by měly probíhat v období září 2021 – září 
2022, na úterý 5.10.2021 je naplánována veřejná schůze s občany, 

d) kanalizace Běliska, Plumlov – i tuto stavbu bude provádět QUANTUM, a.s., Vyškov, práce by měly být 
dokončeny do 30.11.2021, bude proveden protlak pod Hloučelou, 

e) 3. etapa výstavba vodovodu a kanalizace v ATC ŽRALOK Plumlov – podpořeno dotací Olomouckého 
kraje, bude organizována veřejná soutěž na zhotovitele, 

f) na konci srpna byla dokončena přestavba „malé“ tělocvičny v ZŠ na kmenovou učebnu 1.třídy, na rok 
2022 bychom chtěli podat žádost o dotaci na rekonstrukci WC-dívky z prostředků Ministerstva pro 
místní rozvoj, 

g) výstavba parkovacího zálivu u zdravotního střediska – dokončeno, je připravována žádost o dotaci na 
MAS na pokračování prací na úpravu veřejného prostranství, je velká šance, že tuto dotaci obdržíme, 
ale podmínkou je realizace další etapy do konce roku 2021, 

h) chodníky – větev “A“ (směr hřbitov) – dokončeno – řeší se proplacení dotace, 
i) probíhá výsadba prvků USES v katastrálním území Hamry, dle smlouvy o dílo by mělo být dokončeno 

do 15.10.2021, 
j) po volbách (8.-9.10.2021) bude započato s rekonstrukcí sociálního zázemí na Osadním výboru 

v Hamrech, je již vybrána dodavatel stavby, 
k) dětské hřiště ATC ŽRALOK Plumlov – je před dokončením, mělo by být předáno v nejbližších dnech, 
l) hasičská cisterna – pokračují práce u dodavatele, automobil by měl být předán v listopadu 2021, 
m) územní plán – proběhlo veřejné projednávání, byly zapracovány připomínky Města Plumlov a občanů, 

mělo by se uskutečnit další jednání, pole slov paní starostky by mohl být územní plán schválen do 
konce letošního roku. 

Pan ing. M. Otruba upozornil na „nedodělky“ na stavbě cyklostezky – doplnit mobiliář, provést opravu 
laviček, dosypat krajnice…, zmínil i neposečenou trávu pod Hotelem Plumlov- paní starostka uvedla, že 
situaci ve spolupráci s dodavatelem stavby a vedením Obce Mostkovice řeší, do slavnostního otevření by 
mělo vše být opraveno. 
UZ-17/2021/4/1 – ZMP vzalo na vědomí informaci o probíhajících a připravovaných investičních akcích 
Města Plumlov. 
 
K bodu 5: 
Na 16. zasedání Zastupitelstva Města Plumlova (28.6.2021) bylo odsouhlaseno podání návrhu Okresnímu 
soudu v Prostějově na jmenování „soudců z lidu“. Soud navržené kandidáty Města Plumlova „přijal“ a 
požádal o jejich zvolení do funkcí. Členové Zastupitelstva Města Plumlov všechny kandidáty jednomyslně 
odsouhlasili. 
UZ-17/2021/5/1 – ZMP zvolilo paní Mgr. K.Brablecovou, bytem: Soběsuky, přísedícím soudcem Okresního 
soudu v Prostějově.       Hlasování: 11 hlasů pro. 
UZ-17/2021/5/2 – ZMP zvolilo paní Mgr. H. Švédovou, bytem: Žárovice, přísedícím soudcem Okresního 
soudu v Prostějově.       Hlasování: 11 hlasů pro. 
UZ-17/2021/5/3 – ZMP zvolilo paní Mgr. H.Valíkovou, bytem: Hamry, přísedícím soudcem Okresního 
soudu v Prostějově.       Hlasování: 11 hlasů pro. 
 
 
 



K bodu 6: 
V březnu roku 2020 byla členy Zastupitelstva Města Plumlova schválena Obecně závazná vyhláška 
č.2/2020, o místním poplatku ze vstupného. Územní odbor Ministerstva vnitra ČR se sídlem v Olomouci 
upozornil na nesoulad s právními předpisy – poplatník musí mít možnost „volby“ mezi platbou poplatku v % 
a paušálně stanovanou sazbou místního poplatku (v OZV byl stanoven jen paušál). Text obecně závazné 
vyhlášky byl opraven, zapracována byla sazba 10% z vybraného vstupného u kulturních a sportovních akcí 
a 20% u prodejních a reklamních akcí (návrh paní L. Ambrožové). Podklady obdrželi členové zastupitelstva 
města emailem, žádný neměl připomínku ani pozměňovací návrh. 
UZ-17/2021/6/1 – ZMP schválilo Obecně závaznou vyhlášku Města Plumlov č.4/2021, o místním poplatku 
ze vstupného (příloha č.1).      Hlasování: 11 hlasů pro. 
 
K bodu 7: 
Podklady k dalšímu bodu jednání byly zaslány členům ZMP emailem. Pan ing. P. Klos, bytem: Prostějov 
požádal o směnu pozemků p.č. 1140 (orná půda) o výměře 3.061 m2 v k.ú. Hamry (ním vlastněný 
pozemek) za pozemky p.č. 1290 (474 m2) – ostatní plocha, p.č.1292 (trvalý travní porost) a p.č. 194/2 (100 
m2)-trvalý travní porost, všechny v katastrálním území Hamry (pozemky ve vlastnictví Města Plumlov). 
Členové rady města „prověřili“, zda směnou pozemků nebude Město Plumlov „poškozeno“ a směnu 
doporučili. V diskusi zaznělo, že pan ing. Klos podmiňuje směnou pozemků uzavření smlouvy o provedení 
stavby budoucího přivaděče vodovodu do Plumlova na svých pozemcích, což někteří z přítomných 
hodnotili kriticky. V následném hlasování byla směna pozemků schválena. 
UZ-17/2021/7/1 – ZMP schválilo směnu pozemků p.č. 1140 (orná půda) o výměře 3.061 m2 v k.ú. Hamry 
(pozemek ing. P. Klose, PV) za pozemky p.č. 1290 (474 m2) – ostatní plocha, p.č.1292 (trvalý travní 
porost) a p.č. 194/2 (100 m2)-trvalý travní porost, všechny v katastrálním území Hamry (pozemky ve 
vlastnictví Města Plumlov), kdy náklady spojené se sepsáním smlouvy a vkladem do katastru ponese pan 
ing. P. Klos, bytem Prostějov. 
Hlasování: 8 hlasů pro (pí Ambrožová, pí Jančíková, p. Mgr. Jeřábek, pí MUDr. Jeřábková, p. Nezval,            
p. Piňos, DiS., p. ing. Svoboda, p. ing. Zapletal), 3 se zdrželi hlasování (p. ing. Otruba, p. Sušeň, pí Mgr. 
Zelená), nikdo nehlasoval proti. 
 
K bodu 8: 
Paní účetní R.Vykydalová krátce okomentovala návrh rozpočtového opatření Města Plumlov č.9/2021.    
Na straně příjmů jsou navýšeny daňové příjmy a přijat nařízený odvod ZŠ na rekonstrukci učebny.           
Na straně výdajů jsou přesunuty prostředky na „předfinancování“ výsadby USES v Hamrech, použity 
dotace Olomouckého kraje na výstavbu kanalizace z ATC + dofinancování města… Nalezeny musely být 
finanční prostředky na opravu dešťové kanalizace ve Cvrčelce a na opravy střechy na smuteční síni na 
hřbitově… Žádné dotazy nezazněly, rozpočtové opatření Města Plumlov č.9/2021 bylo bez výhrad 
odsouhlaseno. 
UZ-17/2021/8/1 – ZMP schválilo rozpočtové opatření Města Plumlov č.9/2021 (příloha č. 2). 
         Hlasování: 11 hlasů pro. 
 
K bodu 9: 
Nově doplněným bodem programu 17. zasedání Zastupitelstva Města Plumlova byla „úprava“ schválené 
Obecně závazné vyhlášky Města Plumlova č.3/2021, o nočním klidu, kdy se na základě žádosti 
provozovatele SANDOKANA nově „zkracuje“ doba nočního klidu v noci z 25.9.2021 na 26.9.2021. Paní 
starostka v úvodním slovu zmínila, že termínů, ve kterých byl „omezen“ noční klid bylo v roce 2021 méně, 
ale bylo i méně stížností na rušení nočního klidu. Žádný z přítomných se nehlásil s diskusním příspěvkem, 
proto bylo přistoupeno k hlasování. 
UZ-17/2021/9/1 – ZMP schválilo doplnění termínu „ze soboty 25.9.2021 na neděli 26.9.2021“ do článku 3 
OZV Města Plumlov č.3/2021, o nočním klidu.     Hlasování: 11 hlasů pro. 
 
K bodu 10: 
Předposledním bodem dnešního zasedání Zastupitelstva Města Plumlova byla diskuse, ve které vystoupili: 
a) pan M. Pírek – v souvislosti s posledně schvalovaným bodem připomenul, že na začátku prázdnin 

byla hudební produkce u SANDOKANA až do 04.00 ráno, paní Jančíková reagovala tím, že měla být 
přivolána hlídka POLICIE ČR, 

b) pan M. Pírek – požádal vedoucího VAKu svazku obcí Plumlov-Vícov o sdělení podmínek pro připojení 
na budoucí splaškovou kanalizaci na Běliskách, jejíž výstavba byla započata,  

− pan ing. A. Zapletal mu sdělil požadované informace včetně odhadu předpokládaných nákladů na 
připojení jednotlivých nemovitostí a upozornil tazatele i na budoucí provozní náklady spojené 
s provozem čerpacích stanic kanalizace, 



− investorem akce je Město Plumlov, které vybuduje páteřní stoku kanalizace + kanalizační odbočky, 

− paní starostka přislíbila zorganizovat schůzku s dodavatelskou firmou a projektanty, v co nejbližším 
termínu, 

c) pan ing. P. Jančík – kritizoval stav komunikace Na Aleji, průběžně se opravována, ale stav cesty „není 
dobrý“, paní starostka mu odpověděla, že komunikace by potřebovala „kompletní rekonstrukci“, máme 
zpracovanou technickou zprávu a odhad nákladů, budeme se snažit získat finanční prostředky 
z vhodného dotačního titulu, pan ing. Jančík se ptal na cenu dnes provedené opravy-paní Jančíková 
uvedla, že materiálem dovezeným 1 automobilem bylo vyspraveno několik komunikací, takže nelze 
„přesně“ specifikovat výši nákladů souvisejících s ulicí Na Aleji, 

d) pan ing. P. Jančík – dotazoval se na objem finančních prostředků, které Město Plumlov vynakládá na 
pořádání kulturních akcí, bylo mu paní R. Vykydalovou odpovězeno, že město není pořadatelem 
žádných kulturních akcí, tyto organizuje např. Klubové zařízení Plumlov, p.o. popř. další subjekty, 

e) pan ing. P. Jančík – vyjadřoval se negativně o hudební produkci, která proběhla v zahradě bývalého 
KINA, rozvinula se diskuse s panem ing. M. Otrubou o „povolování“ kulturních akcí přes dobu nočního 
klidu, je třeba hledat „vyvážený kompromis“, 

f) paní B. Minářová – upozornila na problém spojený s dojížděním k lékařům do Olomouce, přímý spoj 
byl zrušen, doba na přestup na nádraží v Prostějově je velmi krátká, paní starostka jí přislíbila, že se 
pokusí vyjednat úpravu jízdního řádu, 

g) paní Mgr. H. Švédová – upozornila na uvolněný kanál na silnici na odbočce k nově budovaným 
rodinným domům v Žárovicích, současně požádala o ostříhání keřů u zvoničky v Žárovicích a zalití 
nově vysazených stromů v obci, 

h) pan M. Pírek – opakovaně žádal o opravu povrchu „obloukového mostu“, paní starostka mu sdělila, že 
byla oslovena firma s prosbou o zpracování návrhu opravy, 

i) pan M. Řezníček – požádal o písemné stanovisko ke stížnosti na znečištění jezírka ve své zahradě 
vodou z místní komunikace, bude zpracována odpověď (ing. Kocourek), 

Nikdo další z přítomných se už do diskuse s dalším příspěvkem nepřihlásil, proto byla paní starostkou 
ukončena. 
 
K bodu 11: 
Paní starostka poděkovala členům Zastupitelstva Města Plumlova a přítomným občanům za účast, poté 
17. zasedání Zastupitelstva Města Plumlova cca v 18.15 hodin ukončila. 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu: 
 
 
 
 
 
 
 
  ………………………………….    ………………………………... 
     MUDr. M. Jeřábková              Mgr. Jana Zelená 
 
 
 
 
 
 
  ……………………………………   ………………………………. 
              Jiří Nezval              Gabriela Jančíková 
        místostarosta města               starostka města 


