
USNESENÍ 
17. zasedání Zastupitelstva  Města  Plumlova 

ze dne 22.9.2021 
 
 
 
Zastupitelstvo Města Plumlova (dále jen „ZMP“) vzalo na vědomí: 
UZ-17/2021/2/1 – kontrolu plnění usnesení přijatých na minulých zasedání ZMP. 
UZ-17/2021/3/1 – informaci o činnosti Finančního a Kontrolního výboru ZMP v minulém období. 
UZ-17/2021/4/1 – informaci o probíhajících a připravovaných investičních akcích Města Plumlov. 
 
Zastupitelstvo Města Plumlova po projednání schválilo: 
UZ-17/2021/1/1 – jmenování pana ing. F.Kocourka a paní J. Špačkové zapisovateli jednání 17. zasedání ZMP. 
UZ-17/2021/1/2 – složení návrhové komise: paní L.Ambrožová a pan A. Sušeň a za ověřovatele zápisu: paní 
MUDr. M. Jeřábkovou a paní Mgr. J. Zelenou. 
UZ-17/2021/1/3 – 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“. 
UZ-17/2021/1/4 – upravený program 17. zasedání Zastupitelstva Města Plumlova dne 22.9.2021. 
UZ-17/2021/6/1 – Obecně závaznou vyhlášku Města Plumlov č.4/2021, o místním poplatku ze vstupného 
(příloha č.1). 
UZ-17/2021/7/1 – 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. 
UZ-17/2021/8/1 – rozpočtové opatření Města Plumlov č.9/2021 (příloha č. 2). 
UZ-17/2021/9/1 – doplnění termínu „ze soboty 25.9.2021 na neděli 26.9.2021“ do článku 3 OZV Města 
Plumlov č.3/2021, o nočním klidu. 
 
Zastupitelstvo Města Plumlova po projednání zvolilo: 
UZ-17/2021/5/1 – paní Mgr. K.Brablecovou, bytem: Soběsuky, přísedícím soudcem Okresního soudu 
v Prostějově. 
UZ-17/2021/5/2 – paní Mgr. H. Švédovou, bytem: Žárovice, přísedícím soudcem Okresního soudu 
v Prostějově. 
UZ-17/2021/5/3 – paní Mgr. H.Valíkovou, bytem: Hamry, přísedícím soudcem Okresního soudu v Prostějově. 
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