
Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva Města Plumlova, 
konaného dne 6.6.2022 

v zasedací místnosti Městského úřadu v Plumlově 
 
 
Účast: pí Ambrožová, p. Borský, p. Hyndrich, pí Jančíková, p. Nezval, p. ing. Otruba, p. ing. Svoboda, p. 
Vymazal, p. ing. Zapletal, pí Mgr. Zelená 
Omluveni:  p. Mgr. Jeřábek, pí MUDr. Jeřábková, p. Piňos, DiS., p. Sušeň, p. Vrána 
Zapisovatel:  p. ing. Kocourek 
Návrhová komise:  p. Borský, p. ing. Svoboda 
Ověřovatelé zápisu:  pí Ambrožová, 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. Účetní závěrka Města Plumlov za rok 2021. 
6. Závěrečný účet Města Plumlov za rok 2021. 
7. Obecně závazná vyhláška Města Plumlov č.1/2022, o místním poplatku za užívání veřejného 

prostranství-oprava. 
7. Obecně závazná vyhláška Města Plumlov č.3/2022, o stanovení obecního systému odpadového 

hospodářství. 
8. Obecně závazná vyhláška Města Plumlov č.4/2022, o nočním klidu. 
10. Obecně závazná vyhláška Města Plumlov č.5/2022, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na 

veřejném prostranství ve městě Plumlov a vymezují prostory pro volné pobíhání psů. 
9. Obecně závazná vyhláška Města Plumlov č.6/2022, kterou se zrušují některé obecně závazné 

vyhlášky. 
10. Návrh rozpočtového opatření Města Plumlov č.5/2022. 
11. Podání žádosti o změnu Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Olomouckého kraje. 
12. Diskuse. 
13. Závěr. 
 
 
K bodu 1: 
21. zasedání Zastupitelstva Města Plumlova zahájila paní starostka G.Jančíková v pondělí 6.6.2022 cca v 
17.00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu v Plumlově. Přivítala přítomné členy zastupitelstva 
města a občany, konstatovala, že je přítomno 10 členů zastupitelstva města tzn. dnešní jednání je 
usnášení schopné. Zápis z dnešního jednání provede pan ing. F. Kocourek, do návrhové komise 
doporučila paní starostka jmenovat pana O. Borského a pana ing. O.Svobodu, za ověřovatele zápisu 
paní L.Ambrožovou a pana ing. A. Zapletala. Nikdo z přítomných neměl připomínky – jmenování 
zapisovatele, složení návrhové komise a ověřovatelů zápisu bylo odsouhlaseno. 
UZ-21/2022/1/1 – Zastupitelstvo Města Plumlova (dále jen „ZMP“) schválilo jmenování ing. F.Kocourka 
zapisovatelem jednání 21. zasedání ZMP.     Hlasování: 10 hlasů pro. 
UZ-20/2022/1/2 – ZMP schválilo složení návrhové komise: pan O.Borský a pan ing. O.Svoboda a za 
ověřovatele zápisu: paní L.Ambrožová a pan ing. A.Zapletal.  Hlasování: 10 hlasů pro. 
 
Paní starostka přečetla připravený program 21. zasedání zastupitelstva města. Navrhla vyškrtnout body 7 
(OZV o místním poplatku za užívání veřejného prostranství) a bod č.10 (OZV o pravidlech pohybu psů na 
veřejných prostranstvích), protože nejsou „odsouhlaseny“ s pracovníky odboru dozoru Ministerstva vnitra 
v Olomouci. Upravený program (včetně „přečíslování“ jednotlivých bodů) byl jednomyslně odsouhlasen. 
UZ-21/2022/1/3 – ZMP schválilo upravený program 21. zasedání Zastupitelstva Města Plumlova dne 
6.6.2022.        Hlasování: 10 hlasů pro. 
 
K bodu 2: 
Paní starostka uvedla, že z předchozích zasedání Zastupitelstva Města Plumlova není evidováno žádné 
nesplněné ukládací usnesení. 
 
 



K bodu 3: 
Předseda Kontrolního výboru Zastupitelstva Města Plumlova – pan Mgr. L. Jeřábek je z dnešního 
zasedání omluven, ale podle ním předaných informací zmínila paní starostka, že kontrolní výbor se 
v období od posledního (březnového) jednání zastupitelstva města nesešel. 
I pan A. Sušeň, předseda Finančního výboru Zastupitelstva Města Plumlova je z dnešní schůze 
omluven, prostřednictvím paní G.Jančíkové však poslal zápis ze schůze členů finančního výboru, která 
se uskutečnila ve středu 1.6.2022, kdy projednali účetní závěrku a návrh Závěrečného účtu Města 
Plumlov za rok 2021. Paní starostka informovala členy FV ZMP o probíhajících popř. připravovaných 
investičních akcích. 
UZ-21/2022/3/1 – 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: 

− kanalizace Hamry – probíhá výstavba, stavbu realizuje QUANTUM, a.s., Vyškov, stavební práce by 
měly skončit v září 2022, celkový rozpočet cca 30.000.000,- Kč, dotace SFŽP – 20.168.687,80 Kč, 
podána žádost do dotačního programu Olomouckého kraje, 

− stavební úpravy ČOV Plumlov – podepsána smlouva o dílo, výběrové řízení vyhrála firma FORTEX-
AGS a.s., Šumperk, byly zahájeny stavební práce na zhotovení přístřešku, máme příslib dotace 
Ministerstva zemědělství ČR, požádali jsme i o spolufinancování z dotačního programu 
Olomouckého kraje, 

− 2.etapa revitalizace veřejného prostranství u zdravotního střediska – dokončeno, stavbu prováděla 
společnost JIM Dynamic Project s.r.o., Plumlov, bude zpracována žádost o proplacení dotace z 
prostředků SZIF – MAS, 

− oprava čelní-severní fasády vstupního portálu zámku – ve výběrovém řízení byl vybrán dodavatel 
(ISS stavtrade s.r.o., Brno), práce jsou rozděleny do 3 samostatných etap, realizace 2022-2024, 
žádosti o dotaci na Ministerstvu kultury nebylo vyhověno, snažíme se toto rozhodnutí „změnit“, 
pokud se „to“ nepodaří, nebudou práce pravděpodobně v letošním roce zahájeny, Olomoucký kraj 
podpořil realizaci dotací 200.000,- Kč, 

− rekonstrukce sociálního zázemí na OV Hamry – dokončeno, byla zhotovena i přípojka na kanalizaci, 
stavební práce prováděla společnost JIM Dynamic Project s.r.o., Plumlov, bude zpracována žádost o 
proplacení dotace z prostředků SZIF – MAS, 

− podány žádosti o dotace na Ministerstvo pro místní rozvoj – realizace v případě přidělení dotace – 
rekonstrukce WC-dívky-ZŠ Plumlov, oprava Wolkerovy ulice – čeká se na výsledek, 

− vybrán dodavatel – solární ohřev vody – šatny na fotbalovém hřišti, realizace do července 2022, 

− bude zorganizována veřejná soutěž na dodavatele solárního ohřevu teplé vody – sprchy ATC 
ŽRALOK Plumlov, 

− Město Plumlov uspělo se žádostmi o dotace u MAS na rekonstrukci učebny v ZŠ a na vybavení MŠ, 

− připravuje se projektová dokumentace na rekonstrukci hospodářského pavilonu MŠ Plumlov, Na 
Stráži, 

− měly by být shromážděny všechny dokumenty pro vydání stavebního povolení na výstavbu 
vodovodního přivaděče Vícov-Plumlov, 

− bude podána žádost o dotaci na rekonstrukci veřejného osvětlení v Plumlově a místních částech, 

− byly zahájeny projekční práce na projektu chodníku pro pěší podél ulice Rudé armády a mezi 
obcemi Soběsuky-Žárovice, budou se muset řešit výkupy pozemků, 

− zhotoviteli mostu na chodníku do Soběsuky byla zaslána reklamace a čekáme na provedení opravy. 
Nikdo z členů zastupitelstva Města Plumlova se nepřihlásil s dotazem či připomínkou. 
UZ-21/2022/4/1 – ZMP vzalo na vědomí informaci o probíhajících a připravovaných investičních akcích 
Města Plumlov. 
 
K bodu 5: 
Dokumenty k účetní závěrce Města Plumlov za rok 2021 byly členům Zastupitelstva Města Plumlov předány 
emailem, paní účetní R.Vykydalová krátce ekonomické výkazy okomentovala. Nikdo z přítomných se 
nepřihlásil do diskuse s žádným dotazem či připomínkou. 
UZ-21/2022/5/1 – ZMP schválilo účetní závěrku Města Plumlov za rok 2021. 
         Hlasování: 10 hlasů pro. 
 
 
 



K bodu 6: 
Návrh Závěrečného účtu Města Plumlov za uplynulý rok byl zveřejněn na kamenné i elektronické úřední 
desce, obsahuje informace o hospodářských výsledcích Města Plumlov a ním zřízených příspěvkových 
organizací, údaje o přijatých a poskytnutých dotacích, zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření 
Města Plumlov za rok 2021… Ani k tomuto bodu jednání nebyla vedena žádná diskuse. 
UZ-21/2022/6/1 – ZMP schválilo Závěrečný účet Města Plumlov za rok 2021 bez výhrad. 
         Hlasování: 10 hlasů pro. 
 
K bodu 7: 
Na 19. zasedání Zastupitelstva Města Plumlova, konaném v prosinci 2021, byla schválena Obecně 
závazná vyhláška Města Plumlov č.5/2021, o stanovení obecního systému odpadového hospodářství. Po 
jejím zaslání na odbor dozoru Ministerstva vnitra jsme byli upozorněni na „nesoulad“ některých ustanovení 
s platnou legislativou. Po osobní, telefonické a emailové komunikaci byly chyby odstraněny a před dnešním 
jednání byl text vyhlášky rozeslán členům zastupitelstva města. Poté, co pan ing. F.Kocourek krátce 
okomentoval předložený materiál, byla OZV bez připomínek schválena. 
UZ-21/2022/7/1 – ZMP schválilo Obecně závaznou vyhlášku Města Plumlov, o stanovení obecního 
systému odpadového hospodářství (příloha č.1).    Hlasování: 10 hlasů pro. 
 
K bodu 8: 
Na březnovém jednání členů Zastupitelstva města Plumlova byla schválena obecně závazná vyhláška, 
kterou byla v přesně vymezených termínech zkrácena doba nočního klidu v měsících duben-červen 
2022. I pro nadcházející období (červen-září 2022) byly kontaktování pořadatelé kulturních akcí, jejich 
požadavky na posun doby začátku nočního klidu shromážděny a byla sestavena „další“ Obecně závazná 
vyhláška Města Plumlov, o nočním klidu. Paní starostka přečetla seznam termínů, kdy je doba nočního 
klidu zkrácena (posunuta z 22.00 hodin na pozdější čas) a vyjmenovala víkendové termíny, kdy zůstane 
čas začátku „zachován“. V diskusi se přítomní dohodli, že v termínech uvedených v návrhu OZV bude 
čas začátku nočního klidu posunut „jednotně“ na 02.00 hodiny následujících dnů. Pan ing. M.Otruba 
požádal, aby odkaz na dny, kdy je doba začátku nočního klidu posunuta byl umístěn na titulní stránku 
webu Města Plumlov. 
UZ-21/2022/8/1 – ZMP schválilo Obecně závaznou vyhlášku Města Plumlov, o nočním klidu (příloha č.2). 
         Hlasování: 10 hlasů pro. 
 
K bodu 9: 
Posledním (dnes předloženým návrhem OZV) je obecně závazná vyhláška, kterou jsou „rušeny“ OZV 
přijaté v minulosti, které jsou již „překonány“ popř. v nesouladu s platnými zákony apod… Zrušení 
„historických“ obecně závazných vyhlášek nám bylo doporučeno při metodické kontrole pracovníků 
odboru dozoru Ministerstva vnitra v Olomouci. Pan ing. F.Kocourek přečetl seznam rušených obecně 
závazných vyhlášek, dotazy nezazněly. 
UZ-21/2022/9/1 – ZMP schválilo Obecně závaznou vyhlášku Města Plumlov, kterou se zrušují některé 
obecně závazné vyhlášky (příloha č.3).     Hlasování: 10 hlasů pro. 
 
K bodu 10: 
Návrh rozpočtového opatření Města Plumlov č.5/2022 krátce okomentovala paní účetní R.Vykydalová. 
Na straně příjmů i výdajů obsahuje dotace Olomouckého kraje na solární ohřev vody v šatnách na 
fotbalovém hřišti a ve sprchách v ATC ŽRALOK Plumlov. Ve výdajích jsou navýšeny výdaje na realizaci 
obratiště v Žárovicích, na zpracování projektu chodníku podél ulice Rudé armády v Plumlově, projektu na 
rekonstrukci hospodářského pavilonu MŠ a na uložení materiálu na skládku z bouraní garáže u ZUŠ. 
Nikdo z přítomných neměl žádnou otázku ani připomínku. 
UZ-21/2022/10/1 – ZMP schválilo rozpočtové opatření Města Plumlov č.5/2022 (příloha č.4). 
         Hlasování: 10 hlasů pro. 
 
K bodu 11: 
Odbor životního prostředí Magistrátu Města Prostějova vede řízení o vydání stavebního povolení na 
realizaci přivaděče vodovodu z Vícova do Plumlova. Následně bude připravována žádost o dotaci a jednou 
z požadovaných příloh je potvrzení o souladu připravované stavby s Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací 
Olomouckého kraje (PRVKOK). Město Plumlov požádá o změnu údajů v PRVKOKu podle zpracované 
projektové dokumentace.  
UZ-21/2022/11/1 – ZMP schválilo podání žádosti o změnu Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací 
Olomouckého kraje.       Hlasování: 10 hlasů pro. 
 



K bodu 12: 
Předposledním bodem dnešního zasedání zastupitelstva města byla diskuse, ve které vystoupili: 
a) pan ing. F.Kocourek – po vyzvání od paní starostky podal krátké vysvětlení k návrhům obecně 

závazných vyhlášek o místním poplatku za užívání veřejného prostranství a volném pohybu psů-tyto 
byly „staženy“ z programu dnešního jednání proto, že není jejich text dosud v souladu s existujícími 
právními předpisy/vzory OZV (probíhá komunikace s panem Mgr. D. Macháčkem, právníkem odboru 
dozoru MV ČR), budou připraveny k projednání na další zasedání zastupitelstva města, 

b) paní G.Jančíková – pozvala přítomné na Floriánské slavnosti 2022, které se uskuteční v neděli 
12.6.2022, v jejich rámci bude posvěcena nová hasičská cisterna, zpřístupněna opravená hasičská 
zbrojnice, slavnosti se uskuteční v rámci dalších akcí o hodovém víkendu (10.-12.6.2022), 

c) paní G. Jančíková – informovala členy zastupitelstva, že na 30.6.2022 je naplánovaná uzávěrka pro 
posílání článků do dalšího vydání Plumlovského zpravodaje a požádala je o příspěvky, zmínila, že 
ona osobně chce do zpravodaje „zhodnotit“ plnění programového prohlášení, které zastupitelstvo 
města přijalo na začátku volebního období 2018-2022, které pomalu končí. 

Další příspěvky už v rámci diskuse nezazněly, proto byla paní starostkou ukončena. 
 
K bodu 13: 
Paní starostka poděkovala všem přítomným za účast na dnešním zasedání, popřála krásné prožití 
prázdnin a poté 21. zasedání Zastupitelstva Města Plumlova cca v 17.45 hodin ukončila. 
 
 
 
 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ………………………………….    ………………………………... 
          Lenka Ambrožová               ing.Aleš Zapletal 
 
 
 
 
 
 
 
  ……………………………………    ………………………………. 
            Martin Hyndrich              Gabriela Jančíková 
        místostarosta města               starostka města 


