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PLNĚNÍ AKČNÍHO PLÁNU MĚSTA PLUMLOV NA OBDOBÍ 2018–2020  

Strategie rozvoje města Plumlov, včetně Akčního plánu byla schválena Zastupitelstvem města Plumlov 

v roce 2012. Samotný Akční plán, jehož posláním je určit a podrobněji rozpracovat hlavní aktivity a 

projektové záměry města v krátkém časovém období, byl do současnosti aktualizován celkem dvakrát, 

v roce 2015 a v roce 2018. Poslední aktualizace Akčního plánu proběhla v roce 2018 na období let 

2018–2020, do této doby tak Akční plán odpovídal potřebám města pro čerpání dotačních titulů jak 

z České republiky, tak z Evropské unie. 

V roce 2020 došlo k vyhodnocení plnění Akčního plánu z roku 2018 a zároveň byla vypracována 

aktualizace Akčního plánu na období let 2021–2023. Na předchozí období bylo pro město Plumlov 

naplánováno celkem 16 aktivit či projektových záměrů. Nepředpokládalo se však, že všechny navržené 

projekty budou uskutečněny v daném období a v plném rozsahu. Akční plán totiž není závazným 

rozpisem přesně stanovených akcí, ale spíše zásobníkem kvalitně zpracovaných a v rámci města 

schválených námětů, jehož existenci umožní městu jednak efektivně vyhledávat existující finanční 

zdroje na realizaci projektů a také rychle využívat příležitosti, které se v tomto směru budou objevovat.  

Jednotlivé projekty/aktivity jsou vyhodnocovány na základě míry jejich naplnění, a to  

v následujících kategoriích: 

• realizace projektu/aktivity ukončena (splněna) – realizační fáze byla úspěšně ukončena, další 

činnosti spojené s projektem/aktivitou mají charakter provozní činnosti, 

• částečná realizace projektu/aktivity – realizace projektu byla zahájena, a to minimálně jeho 

přípravná fáze (územní/stavební řízení atd.), projekt ale nebyl zatím dokončen, 

• projekt nerealizován – na projektu dosud nebyly zahájeny žádné činnosti.  

Nejvíce projektů bylo v rámci Akčního plánu města Plumlov na období let 2018–2020 navrženo 

v oblasti zlepšení environmentální infrastruktury, zachování typického krajinného rázu, a to celkem 4 

projekty z celkových 16 projektů. Celkem 4 projekty byly navrženy v oblasti rozvoj dopravní 

infrastruktury a 4 projekty v oblasti rozvoj infrastruktury a služeb cestovního ruchu. Celkem 2 projekty 

byly navrženy v oblasti zlepšení vzhledu a image města a v oblasti rozvoje lidských zdrojů. 

Tabulka 1 Plnění projektů Akčního plánu města Plumlov na období let 2018–2020 

Priority / realizace 
Projekty celkem 

Dokončené 
projekty 

Částečně 
dokončené 

projekty 

Nezrealizované 
projekty 

abs. % abs. % abs. % abs. % 

1.1 Zlepšení vzhledu a image 

města 
2 12,5 1 50,0 1 50,0 0 0,0 

1.2 Rozvoj lidských zdrojů 2 12,5 0 0,0 2 100,0 0 0,0 

2.1 Zlepšení environmentální 

infrastruktury, zachování 

typického krajinného rázu 

4 25,0 0 0,0 3 75,0 1 25,0 

2.2 Rozvoj dopravní 

infrastruktury 
4 25,0 0 0,0 4 100,0 0 0,0 

2.3 Rozvoj infrastruktury a 

služeb cestovního ruchu 
4 25,0 0 0,0 4 100,0 0 0,0 

Celkem 16 100,0 1 6,3 14 87,4 1 6,3 

Zdroj: Město Plumlov, vlastní zpracování 
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Z navržených 16 projektových záměru Akčního plánu města Plumlova na období let 2018–2020 byl 

dokončen celkem 1 projekt (6,3 %). Celkem 14 projektů (87,4 %) Akčního plánu bylo alespoň částečně 

realizováno nebo byly realizovány průběžně. Jeden projekt (6,3 %) pak prozatím nebyl realizován. 

Tabulka 2 Plnění jednotlivých projektů Akčního plánu na období 2018–2020 

Opatření Realizace / plnění Poznámka 

Priorita 1.1: Zlepšení vzhledu a image obce 

Opatření 1.1.1: Výstavba, rekonstrukce, oprava veřejných budov a objektů v majetku obce i dalších subjektů (včetně případné změny 
účelu jejich užívání), obnova a údržba venkovské zástavby 

Zvýšení kvality a dostupnosti vzdělávání v základní škole 

Plumlov 
částečně realizováno  

Opatření 1.1.2: Pořízení, změna či úprava územně plánovací dokumentace obcí 

Pořízení Územního plánu města Plumlova realizováno  

Priorita 1.2: Rozvoj lidských zdrojů 

Opatření 1.2.1: Rozvoj infrastruktury pro trávení volného času, podpora občanských a spolkových aktivit obyvatel  

Úprava sportovního areálu „Borky“ v Plumlově částečně realizováno  

Revitalizace dětského hřiště v Hamrech částečně realizováno  

Priorita 2.1: Zlepšení environmentální infrastruktury, zachování typického krajinného rázu 

Opatření 2.1.1: Zlepšování vodohospodářské infrastruktury 

ČOV a kanalizace Plumlov, Soběsuky, Žárovice a Hamry, 3. 

etapa 
částečně realizováno  

Odkanalizovaní a zásobování vodou autokempu v Plumlově částečně realizováno  

Opatření 2.1.2: Revitalizace přírodního prostředí a obnova krajinných struktur, optimalizace vodního režimu krajiny a s tím spojené 
snižování rizika povodní 

Protipovodňová opatření v Soběsukách částečně realizováno  

Opatření 2.1.3: Zkvalitnění nakládaní s odpady, odstraňování starých ekologických zátěží  

Rekultivace staré nevyužívané skládky komunálního 
odpadu v Plumlově 

nerealizováno  

Priorita 2.2: Rozvoj dopravní infrastruktury 

Opatření 2.2.1: Výstavba, rekonstrukce či modernizace silniční sítě, zvýšení bezpečnosti silničního provozu, zlepšení stavu pozemních 
komunikací (včetně chodníků a doprovodné zeleně), výstavba a rekonstrukce složek klidové infrastruktury 

Opravy místních komunikací v Plumlově a jeho místních 
částech 

částečně realizováno plněno průběžně 

Opatření 2.2.2: Rozvoj infrastruktury pro bezmotorovou dopravu  

Oprava chodníků v Plumlově a jeho místních částech částečně realizováno plněno průběžně 

Vybudování parkovacích stání ve vytipovaných částech 
Plumlova 

částečně realizováno plněno průběžně 

Cyklostezka kolem přehrady po severním břehu částečně realizováno 
Téměř před dokončením – 
termín dokončení 5/2021 

Priorita 2.3: Rozvoj infrastruktury a služeb cestovního ruchu 

Opatření 2.3.1: Oprava a rekonstrukce nemovitých kulturních památek, obnova památek drobné architektury  

Oprava nádvoří a fasády zámku částečně realizováno plněno průběžně 

Oprava památek místního významu v Plumlově a jeho 
místních částech 

částečně realizováno plněno průběžně 

Opatření 2.3.2: Rozvoj a obnova infrastruktury pro aktivní formy cestovního ruchu 

Turistické informační centrum Plumlov částečně realizováno plněno průběžně 

Modernizace ATC Žralok v Plumlově částečně realizováno plněno průběžně 

Zdroj: Město Plumlov, vlastní zpracování 
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HOSPODAŘENÍ MĚSTA 

Před samotnou aktualizací Akčního plánu bylo nutné zpracovat analýzu hospodaření města a zjistit tak 

finanční prostředky, se kterými může město disponovat v následujících letech při realizaci projektů 

Akčního plánu na léta 2021–2023. 

V rámci hospodaření města je zjišťován vývoj rozpočtu města v jednotlivých letech společně se 

střednědobým plánem, označovaném také jako rozpočtový výhled, který slouží pro plánování rozvoje 

územních samosprávných celků. 

VÝVOJ ROZPOČTU MĚSTA 

Tabulka 3 zobrazuje vývoj jednotlivých příjmů a výdajů města Plumlova od roku 2015 do roku 2022. 

Rozpočet obce byl mimo rok 2015, kdy byl rozpočet naplněn jako schodkový, naplňován jako 

přebytkový. Jako přebytkový je také plánován rozpočet na rok 2020. Rozpočet města je v rámci 

střednědobého výhledu rozpočtu města v roce 2021 a 2022 plánován jako schodkový. Kapitálové 

příjmy, které slouží na financování investičních potřeb, se na celkovém příjmu města podílely v letech 

2016, 2017 a 2018. Daňové příjmy města se do roku 2019 navyšují, v roce 2020 bude pravděpodobně 

zaznamenán pokles daňových příjmů na celkovém rozpočtu města. 

Tabulka 3 Skutečný rozpočet města Plumlov v letech 2015–2019 a střednědobý výhled rozpočtu obce na rok 
2020, 2021 a 2022 (v tisících Kč) 

Rozpočet / Rok 2015 2016 2017 2018 2019 2020* 2021 2022 

Daňové příjmy 28 416,10 29 683,21 32 039,82 34 906,77 38 200,09 36 450,00 35 845,00 40 000,00 

Nedaňové příjmy 2 858,39 3 398,39 6 698,78 3 817,64 4 426,79 3 526,00 3 561,00 5 650,00 

Kapitálové příjmy 0,00 400,00 2,30 2 486,20 0,00 0,00 0,00 0,00 

Přijaté transfery 31 728,18 9 447,43 12 416,55 13 809,06 16 300,83 2 715,00 7 774,00 2 500,00 

Celkové příjmy 63 002,67 42 929,03 51 157,45 55 019,67 58 927,71 42 691,00 47 180,00 48 150,00 

Běžné výdaje 27 269,09 32 416,57 36 655,83 39 545,03 41 325,19 33 100,74 36 520,00 44 150,00 

Kapitálové výdaje 36 459,91 5 670,15 8 539,97 7 684,76 9 014,73 8 910,00 13 460,00 3 000,00 

Celkové výdaje 63 729,00 38 086,72 45 195,80 47 229,79 50 339,92 42 010,74 49 980,00 47 150,00 

Saldo -726,33 4 842,31 5 961,65 7 789,88 8 587,79 680,26 -2 800,00 -1 000,00 

Zdroj: MONITOR – Integrovaný portál Ministerstva financí, Město Plumlov, vlastní zpracování 

* schválený rozpočet na rok 2020 
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AKČNÍ PLÁN STRATEGIE ROZVOJE MĚSTA PLUMLOV NA LÉTA 2021–2023 

Aktualizovaný Akční plán, který je vypracovaný na léta 2021–2023 zahrnuje celkem 22 aktivit či 

projektových záměrů, jejichž uskutečnění je naplánováno do konce roku 2023. Záměry obsažené v 

Akčním plánu slouží jako podklad pro přípravu rozpočtu obce pro daný kalendářní rok. Bezprostředně 

po schválení Akčního plánu bude zahájena postupná implementace tohoto plánu. 

Důležité je zmínit, že tento plán je otevřeným pracovním dokumentem, který bude průběžně 

aktualizován, zpřesňován, doplňován a upravován, a to podle aktuálních potřeb města, jednotlivých 

aktérů regionálního rozvoje a nositelů konkrétních projektových záměrů, a také na základě vývoje 

vnějšího prostředí tak, aby přispěl k postupnému naplňování rozvojové strategie města a k celkovému 

socioekonomickému rozvoji celého území. 

Následná aktualizace Akčního plánu, během které bude mimo jiné vyhodnocena i úspěšnost realizace 

jednotlivých aktivit a projektových záměrů z let 2021–2023, by měla proběhnout v roce 2023 nebo v 

rámci zpracování nové strategie rozvoje města. Aktualizaci Akčního plánu bude mít na starost orgán 

zodpovědný za pořizování a schvalování veškeré koncepčně–rozvojové dokumentace města (tzn. 

Zastupitelstvo města Plumlova). 
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CÍLE, OPATŘENÍ, AKTIVITY 

Tabulka 4 Projektové záměry Akčního plánu města Plumlov na léta 2021–2023 

Opatření Odpovědný subjekt/garant Termín realizace Předpokládané náklady Zdroje financování 

Priorita 1.1: Zlepšení vzhledu a image obce 

Opatření 1.1.1: Výstavba, rekonstrukce, oprava veřejných budov a objektů v majetku obce i dalších subjektů (včetně případné změny účelu jejich užívání), obnova a údržba venkovské 
zástavby 

Rekonstrukce Mateřské školy 

Město Plumlov, starostka města, 
ředitelka MŠ 

2021–2023 cca 40 mil Kč vlastní/dotace 

Komentář: V rámci aktivity bude provedeno sjednocení Mateřské školy do jedné budovy a dále bude provedena oprava stávající budovy a 
její hospodářské části. Mimo jiné se aktivita zaměřuje vybudování nových tříd a rekonstrukci sociální zařízení a dále dojde k rozšíření 
zahrady u Mateřské školy a sazení dětského hřiště u Mateřské školy novými herními prvky. 

Rekonstrukce Základní školy 

Město Plumlov, starostka města, 
ředitelka ZŠ 

2021–2023 cca 30 mil Kč vlastní/dotace 

Komentář: Aktivita je zaměřena na rekonstrukci Základní školy, při níž dojde k rekonstrukci jednotlivých učeben, k rekonstrukci sociálních 
zařízení a ke kompletní opravě stávající tělocvičny (rekonstrukce střechy, vzduchotechniky, podlahy, šaten, fasády apod.) a okolí školy. 

Oprava veřejného osvětlení 

Město Plumlov, starostka města 2021–2023 cca 3 mil Kč vlastní/dotace 

Komentář: Aktivita se zaměřuje na celkovou postupnou rekonstrukci veřejného osvětlení na území města Plumlov. V rámci aktivity bude 
posouzena možnost vybudování veřejného osvětlení se solárními panely a případně postupná výměna jednotlivých svítidel ve města za 
LED osvětlení.  

Rekonstrukce nájemních bytů města 
Město Plumlov, starostka města 2021–2023 cca 30 mil Kč vlastní/dotace 

Komentář: Cílem aktivity je postupná rekonstrukce nájemních bytů v majetku města, případně jejich revizí. 

Hasičská zbrojnice Soběsuky 
Město Plumlov, starostka města 2021–2023 cca 1 mil Kč vlastní/dotace 

Komentář: Aktivita je zaměřena na opravu střechy a fasády hasičské zbrojnice. 

Rekonstrukce kulturní a spolkové budovy v 

místní části Hamry 

Město Plumlov, starostka města 2021–2023 cca 3 mil Kč vlastní/dotace 

Komentář: Aktivita je zaměřena na kompletní rekonstrukci budovy určené k setkávání občanů a spolků a ke kulturnímu vyžití v místní část i 
města Hamry. V rámci aktivity dojde k rekonstrukce sociálního zařízení, výměně oken, rekonstrukce kuchyňky a sálu, podlahy, fasáda 
budovy a celková úprava okolí budovy. 

Oprava víceúčelové budovy Stavo 
Město Plumlov, starostka města 2021–2023 cca 3 mil Kč vlastní/dotace 

Komentář: Aktivita je zaměřena na rekonstrukci víceúčelového budovy Stavo ve městě Plumlov.  

Opatření 1.1.2: Úprava, rekonstrukce a údržba veřejných prostranství (včetně veřejné zeleně) ve městě 
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Revitalizace hřbitova 

Město Plumlov, starostka města 2021–2023 cca 2 mil Kč vlastní/dotace 

Komentář: Aktivita je zaměřena na revitalizaci místního hřbitova, jako je oprava obřadní síně na hřbitově, celková úprava zeleně, celková 
revitalizace okolí hřbitova a vybudování nového oplocení a nového parkoviště.  

Revitalizace zeleně ve městě 
Město Plumlov, starostka města 2021–2023 cca 5 mil Kč vlastní/dotace 

Komentář: Aktivita je zaměřena na postupnou revitalizace zeleně v částech území města, jako je stávající náměstí, okolí městského úřadu, 
okolí kostela apod. 

Priorita 1.2: Rozvoj dopravní infrastruktura 

Opatření 1.2.1: Výstavba, rekonstrukce či modernizace silniční sítě, zvýšení bezpečnosti silničního provozu, zlepšení stavu pozemních komunikací (včetně chodníků a doprovodné zeleně), 
výstavba a rekonstrukce složek klidové infrastruktury 

Vybudování parkoviště 

Město Plumlov, starostka města 2021–2023 cca 10 mil Kč vlastní/dotace 

Komentář: Aktivita je zaměřena na vybudování nového parkoviště ve městě, které bude sloužit jak pro potřeby obyvatel města, tak i pro 
potřeby návštěvníků města. V rámci aktivity bude posouzena možnost výstavby parkoviště s propustným povrchem, který umožní 
zasakování srážkových vod. 

Rekonstrukce a oprava místních komunikací 

Město Plumlov, starostka města 2021–2023 cca 10 mil Kč vlastní/dotace 

Komentář: V rámci aktivity bude provedena postupná rekonstrukce a oprava místních komunikací, a to vzhledem k jejich stavu a potřeby 
rekonstrukce. 

Vybudování a rekonstrukce chodníků 

Město Plumlov, starostka města 2021–2023 cca 50 mil Kč vlastní/dotace 

Komentář: Aktivita je zaměřena na vybudování směsných chodníků (tj. chodníky pro chodce společně s cyklostezkou) mezi místními 
částmi města Plumlov Žárovicemi a Hamrami, s cílem zvýšení bezpečnosti obyvatel města. Mimo jiné je však aktivita zaměřena na 
rekonstrukce již vybudovaných chodníků ve městě. 

Oprava mostků na území města 

Město Plumlov, starostka města 2021–2023 cca 10 mil Kč vlastní/dotace 

Komentář: Aktivita je zaměřena na postupnou rekonstrukci a celkovou opravu mostků na území města Plumlov, které jsou v majetku 
města. 

Zkapacitnění dopravy a zvýšení dopravně 

bezpečnostní situace v okolí ZŠ, MŠ a 

zdravotního střediska 

Město Plumlov, starostka města 2021–2023 cca 6 mil Kč vlastní/dotace 

Komentář: Aktivita se zaměřuje na zkapacitnění a zvýšení dopravní bezpečnosti v okolí Základní školy a Mateřské školy v městě Plumlově a 
zároveň v okolí zdravotního střediska ve městě.  

Priorita 2.1: Zlepšení environmentální infrastruktury, zachování typického krajinného rázu 

Opatření 2.1.1: Zlepšování vodohospodářské infrastruktury 

Kanalizace města Plumlov 
Město Plumlov, starostka města 2021–2023 cca 50 mil Kč vlastní/dotace 

Komentář: Hlavním cílem aktivity je dosažení kompletního odkanalizování města Plumlova a jeho místních částí. 
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Rekonstrukce vodovodu 
Město Plumlov, starostka města 2021–2023 cca 90 mil Kč vlastní/dotace 

Komentář: V rámci aktivity dojde k celkové rekonstrukci vodovodní sítě na celém území městě Plumlova vzhledem ke stáří vodovodní sítě. 

Opatření 2.1.2: Zkvalitnění nakládaní s odpady, odstraňování starých ekologických zátěží 

Rekultivace staré nevyužívané skládky 
komunálního odpadu v Plumlově 

Město Plumlov, starostka města 2021–2023 cca 22,5 mil Kč vlastní/dotace 

Komentář: V rámci rekultivace staré nevyužívané skládky bude provedena drenáž území, odvedeny odpadní vody a provedeny všechny 
nutné aktivity vedoucí k odstranění této ekologické zátěže. Na závěr bude navezena zemina a oblast bude zalesněna. 

Priorita 2.2: Rozvoj lidských zdrojů 

Opatření 2.2.1: Rozvoj infrastruktury pro trávení volného času, podpora občanských a spolkových aktivit obyvatel 

Podpora SDH Plumlov, Soběsuky, Žárovice a 
Hamry + JPO3 

Město Plumlov, starostka města 2021–2023 cca 500 tisíc Kč vlastní/dotace 

Komentář: Aktivita je zaměřena na nákup vybavení hasičů SDH a JPO3 (uniformy, drobná výbava hasičských zbrojnic apod.) 

Opatření 2.2.2: Rozvoj bydlení 

Zasíťování pozemků města 
Město Plumlov, starostka města 2021–2023 cca 20 mil Kč vlastní/dotace 

Komentář: Záměrem projektu je zavedení inženýrských sítí pro novou výstavbu rodinných domů na území města Plumlov. 

Priorita 2.3: Rozvoj infrastruktury a služeb ve městě a podpora cestovního ruchu 

Opatření 2.3.1: Oprava a rekonstrukce nemovitých kulturních památek, obnova památek drobné architektury 

Oprava památek místního významu ve městě 
Plumlově 

Město Plumlov, starostka města 2021–2023 cca 2 mil Kč vlastní/dotace 

Komentář: V rámci aktivity dojde ve městě k opravě a celkové rekonstrukci památek místního významu (drobných historických a 
sakrálních památek apod.), jako jsou kříže, sochy, kapličky apod. 

Opatření 2.3.2: Rozvoj a obnova infrastruktury aktivní formy cestovního ruchu 

Oprava zámku  

Olomoucký kraj, Město Plumlov, 
starostka města 

2021–2023 cca 100 mil Kč vlastní/dotace 

Komentář: Aktivita je zaměřena na postupné opravy a provoz Zámku Plumlov. 

Rekonstrukce a modernizace kempu  

Město Plumlov, starostka města 2021–2023 cca 10 mil Kč vlastní/dotace 

Komentář: V rámci aktivity bude provedena rekonstrukce a modernizace místního kempu. Bude se jednat o akce, jako je rekonstrukce 
sociálních zařízení, kompletní napojení na kanalizační síť, zvýšení kapacity kempu, vybudování herních prvků, celková revitalizace místa či 
modernizace chatek apod. V rámci akce dojde také k rozvoji cykloturistiky. 
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