USNESENÍ
20. zasedání Zastupitelstva Města Plumlova
ze dne 9.3.2022
Zastupitelstvo Města Plumlova (dále jen „ZMP“) vzalo na vědomí:
UZ-20/2022/2/1 – kontrolu plnění usnesení přijatých na minulých zasedání ZMP.
UZ-20/2022/3/1 – informaci o činnosti Finančního a Kontrolního výboru ZMP v minulém období.
UZ-20/2022/4/1 – informaci o probíhajících a připravovaných investičních akcích Města Plumlov.
Zastupitelstvo Města Plumlova po projednání schválilo:
UZ-20/2022/1/1 – jmenování pana ing. F.Kocourka zapisovatelem jednání 20. zasedání ZMP.
UZ-20/2022/1/2 – složení návrhové komise: pan ing. O. Svoboda, paní Mgr. J. Zelená a za ověřovatele
zápisu: pana Mgr. L. Jeřábka a pana ing. M. Otrubu.
UZ-20/2022/1/3 – program 20. zasedání Zastupitelstva Města Plumlova dne 9.3.2022.
UZ-20/2022/5/1 – návrh rozhodnutí o námitkách a vyhodnocení připomínek k Územnímu plánu Plumlova
(přílohy č.1 a 2).
UZ-20/2022/5/2 – zrušení Územního plánu Města Plumlov z roku 2005 včetně Změny č. 1 Územního
plánu Města Plumlov z roku 2007 a Změny č. 2 Územního plánu Města Plumlov z roku 2012 a vydání
Územního plánu Plumlov formou opatření obecné povahy č.1/2022 (příloha č.3).
UZ-20/2022/6/1 – zrušení Regulačního plánu „Plumlov, Na Balkáně“ a Změny č. 1 Regulačního plánu
„Plumlov, Na Balkáně“ formou opatření obecné povahy č. 2/2022 (příloha č.4).
UZ-20/2022/7/1 – zrušení Regulačního plánu Plumlov, U Boží muky formou opatření obecné povahy č.
3/2022 (příloha č.5).
UZ-20/2022/8/1 – Obecně závaznou vyhlášku Města Plumlov č. 1/2022, o místním poplatku za užívání
veřejného prostranství (příloha č.6).
UZ-20/2022/9/1 – Obecně závaznou vyhlášku Města Plumlov č. 2/2022, o nočním klidu (příloha č.7).
UZ-20/2022/10/1 – rozdělení dotací z rozpočtu Města Plumlov v roce 2022 (tabulka – příloha č.8).
UZ-20/2022/10/2 – návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Plumlov v roce
2022 (příloha č.9).
UZ-20/2022/11/1 – rozpočtové opatření Města Plumlov č.1/2022 (příloha č.10).
UZ-20/2022/12/1 – prodej pozemku p.č. st.160 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 31 m2 v k.ú.
Žárovice panu A. Trávníčkovi, bytem Plumlov za cenu 300,- Kč/m2 za podmínky, že kupující uhradí i
náklady spojené se sepsáním kupní smlouvy a vkladem do katastru nemovitostí.
UZ-20/2022/14/1 – souhlas s podáním žádostí o dotace z dotačních programů Olomouckého kraje a s
úhradou vlastního finančního podílu na uvedených investičních akcích (příloha č.11).
Zastupitelstvo Města Plumlova po projednání neschválilo:
UZ-20/2022/13/1 – prodej částí pozemku p.č. 1258/1 v k.ú. Plumlov.
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