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Usnesení z 8. schůze Rady města Adamova  
konané dne 20. 3. 2019 v 8:00 hodin na Městském úřadě v Adamově 

 
Přítomni:  Bc. Roman Pilát, MBA – starosta, Jiří Němec - místostarosta, Mgr. Jana 
Burianová, Ing. Petr Kupka, PhDr. Vlasta Kubenová - tajemnice 
 
Zapsala: Vratislava Chlupová 
 
Omluven: PhDr. Jaroslav Budiš 
 
Ověřovatelé zápisu:   Mgr. Jana Burianová, Ing. Petr Kupka 
 
Ad 1) Zahájení 
Pan starosta zahájil 8. schůzi Rady města Adamova v 8:00 hodin. Uvedl, že program byl 
rozšířen o bod 29) Žádost o ukončení Nájemní smlouvy č. 01/2018/B dohodou a 
následující body byly přečíslovány. Nechal zvolit ověřovatele zápisu. Starosta konstatoval, že 
zápis z minulé schůze Rady města Adamova je uložen u paní tajemnice. 
 
Program:  

1) Zahájení 
2) Kontrola úkol ů 
3) Vyslovení podpory akce „Pálení Čarodějnic“ 
4) Vyslovení podpory akcí spolku – KOLO-KOLO Adamov 
5) Vyslovení podpory akce „Dětský den“ 
6) Vyslovení podpory akcí „Letní noc Adamov“ a „Open Air Adamov 2019“ 
7) Souhlas se stavebním záměrem „Adamov – úprava DS, parkovací dům“ 
8) Záměr pronájmu části pozemku parc. č. 181/1 
9) Zápis z 1. zasedání Komise podpory komunitního života 
10) Dohoda o ukončení Smlouvy o nájmu nebytových prostor a nájmu movitých 

věcí ze dne 31. 12. 2011 
11) Vnit řní předpis č. 1/2019 Kontrolní řád Města Adamov – Městského úřadu 

Adamov 
12) Souhlas se stavebním záměrem  „Kanalizační přípojka pro novostavbu RD, na 

parc. č. 458/105, k. ú. Adamov“ a „STL plynovodní přípojka a vnitřní instalace 
rozvodu zemního plynu“  

13) Ukončení nájemní smlouvy č. 17/2004/B dohodou 
14) Ukončení nájemní smlouvy č. 04/2016/B dohodou 
15) Dodatek č. 9 ke Smlouvě o dílo – sběrový dvůr 
16) Roční účetní závěrka příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola 

Adamov 
17) Roční účetní závěrka příspěvkové organizace Městské kulturní středisko 

Adamov 
18) Žádost o poskytnutí finančního daru – SONS ČR, z.s., oblastní odbočka Blansko 
19) Žádost o poskytnutí individuální dotace – FK Adamov, z.s. 
20) Žádost o poskytnutí individuální dotace – Spartak Adamov, z.s. 
21) Žádost o poskytnutí individuální dotace – Junák – český skaut, středisko Srdce 

na dlani Blansko, z.s. 
22) Žádost o poskytnutí individuální dotace – KOLO-KOLO, z.s. 
23) Žádost o poskytnutí individuální dotace – STP v ČR z.s., místní organizace 

Adamov 
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24) Žádost o poskytnutí individuální dotace – ZO ČSOP Zelené Vendolí 
25) Žádost o poskytnutí individuální dotace – Lucie Zavažanová 
26) Žádost o poskytnutí individuální dotace – Český svaz včelařů, z.s., základní 

organizace Adamov 
27) Poskytnutí dotací z rozpočtu M ěsta Adamova na údržbu veřejné zeleně, 

chodníků a kontejnerových státní v okolí bytových domů na rok 2019 
28) Změna rozpisu rozpočtu 
29) Žádost o ukončení Nájemní smlouvy č. 01/2018/B dohodou 
30) Diskuse, různé 
31) Závěr 

 
 Pro: 4  Proti: 0 Zdržel se: 0 
 
Ad 2) Kontrola úkolů 
 
Ad 3) Vyslovení podpory akce „Pálení Čarodějnic“ 
Usnesení k bodu 3: 
Rada města Adamova rozhodla, že se Město Adamov bude spolupodílet na konání akce 
„Pálení čarodějnic 2019“, konané dne 30. 4. 2019 v Adamově, a to v rozsahu uvedeném 
v zápisu. 
 
Pro:  4  Proti: 0 Zdržel se: 0 
 
Ad 4) Vyslovení podpory akcí spolku – KOLO-KOLO Adamov 
Usnesení k bodu 4: 
Rada města Adamova rozhodla, že se Město Adamov bude spolupodílet na konání 
kulturních akcí spolku KOLO-KOLO ve dnech 27. 4. 2019 a 17. 5. 2019 a to v rozsahu 
uvedeném v zápisu. 
 
Pro:  4  Proti: 0 Zdržel se: 0 
 
Ad 5) Vyslovení podpory akce „Dětský den“ 
Usnesení k bodu 5: 
Rada města Adamova rozhodla, že se Město Adamov bude spolupodílet na konání akce 
„D ětský den“, konané dne 1. 6. 2019 v Adamově, a to v rozsahu uvedeném v zápisu. 
 
Pro:  4  Proti: 0 Zdržel se: 0 
 
Ad 6) Vyslovení podpory akcí „Letní noc Adamov“ a  „Open Air Adamov 2019“ 
Usnesení k bodu 6: 
Rada města Adamova rozhodla, že se Město Adamov bude spolupodílet na konání akcí 
„Letní noc Adamov“ a „Open Air Adamov 2019“ a to v rozsahu uvedeném v zápisu. 
 
Pro:  4  Proti: 0 Zdržel se: 0 
 
Ad 7) Souhlas se stavebním záměrem „Adamov – úprava DS, parkovací dům“ 
Usnesení k bodu 7: 
Rada města Adamova: 

 a) ukládá odboru SMM zveřejnit navrhovaný stavební záměr „Adamov – úprava DS, 
parkovací dům“, 
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 b) po uplynutí zákonné lhůty pro vyvěšení předložit materiál na nejbližší zasedání 
Zastupitelstva města, 
c) doporučuje Zastupitelstvu města Adamov schválit navrhovaný stavební záměr 
„Adamov – úprava DS, parkovací dům“. 
 
Pro:  4  Proti: 0 Zdržel se: 0  
 
Ad 8) Záměr pronájmu části pozemku parc. č. 181/1 
Usnesení k bodu 8: 
Rada města Adamova: 
a) vzala na vědomí žádost o pronájem části pozemku, 
b) schválila záměr pronájmu části pozemku parc. č. 181/1. 
 
Pro:  4  Proti: 0 Zdržel se: 0 
 
Ad 9) Zápis z 1. zasedání Komise podpory komunitního života 
Usnesení k bodu 9: 
Rada města Adamova vzala na vědomí zápis z 1. zasedání Komise podpory 
komunitního života. 
 
Pro:  4 Proti: 0 Zdržel se: 0 
 
Ad 10) Dohoda o ukončení Smlouvy o nájmu nebytových prostor a nájmu movitých věcí ze 
dne 31. 12 2011 
Usnesení k bodu 10: 
Rada města Adamova schválila Dohodu o ukončení Smlouvy o nájmu nebytových 
prostor a nájmu movitých věcí ze dne 31. 12. 2011 a pověřuje starostu jejím podpisem. 
 
Pro:  4  Proti: 0 Zdržel se: 0 
 
Ad 11) Vnitřní předpis č. 1/2019 Kontrolní řád Města Adamov – Městského úřadu Adamov 
Usnesení k bodu 11: 
Rada města Adamova schválila Vnitřní předpis č. 1/2019 Kontrolní řád Města Adamov 
– Městského úřadu Adamov. 
 
Pro:  4  Proti: 0 Zdržel se: 0 
 
Ad 12) Souhlas se stavebním záměrem  „Kanalizační přípojka pro novostavbu RD, na parc. 
č. 458/105, k. ú. Adamov“ a „STL plynovodní přípojka a vnitřní instalace rozvodu zemního 
plynu“. 
Usnesení k bodu 12: 
Rada města Adamova: 

 a) ukládá odboru SMM zveřejnit navrhovaný stavební záměr  „Kanaliza ční přípojka 
pro novostavbu RD, na parc. č. 458/105, k. ú. Adamov“ a „STL plynovodní přípojka a 
vnitřní instalace rozvodu zemního plynu“, 

 b) po uplynutí zákonné lhůty pro vyvěšení předložit materiál na nejbližší zasedání 
Zastupitelstva města, 
c) doporučuje Zastupitelstvu města Adamov schválit navrhovaný stavební záměr 
„Kanaliza ční přípojka pro novostavbu RD, na parc. č. 458/105, k. ú. Adamov“ a „STL 
plynovodní přípojka a vnitřní instalace rozvodu zemního plynu“. 



4 

Pro: 4  Proti: 0 Zdržel se: 0 
 
Ad 13) Ukončení nájemní smlouvy č. 17/2004/B dohodou 
Usnesení k bodu 13: 
Rada města Adamova: 

 a) vzala na vědomí žádost ze dne 25. 2. 2019 o ukončení Smlouvy o nájmu bytu č. 
17/2004/B ze dne 15. 11. 2004 ve znění pozdějších dodatků, 

 b) schválila ukončení Smlouvy o nájmu bytu č. 17/2004/B ze dne 15. 11. 2004 ve znění 
pozdějších dodatků dohodou ke dni 31. 3. 2019 a pověřuje starostu města podpisem 
této dohody. 
 
Pro:  4  Proti: 0 Zdržel se: 0 
 
Ad 14) Ukončení nájemní smlouvy č. 04/2016/B dohodou 
Usnesení k bodu 14: 
Rada města Adamova: 
a) vzala na vědomí žádost ze dne 11. 3. 2019 o ukončení Smlouvy o nájmu bytu č. 
04/2016/B ze dne 31. 10. 2016 ve znění pozdějších dodatků, 
b) schválila ukončení Smlouvy o nájmu bytu č. 04/2016/B ze dne 31. 10. 2016 ve znění 
pozdějších dodatků dohodou ke dni 30. 4. 2019 a pověřuje starostu města podpisem 
této dohody. 
 
Pro:  4  Proti: 0 Zdržel se: 0 
 
Ad 15) Dodatek č. 9 ke Smlouvě o dílo – sběrový dvůr 
Usnesení k bodu 15: 
Rada města Adamova schválila Dodatek č. 9 ke Smlouvě o dílo na provádění služeb 
v oblasti odpadového hospodářství a provozování sběrového dvora se společností 
GAMA J+P, společnost s ručením omezeným, Kolonie 302, 679 04 Adamov a pověřuje 
starostu města jeho podpisem. 
 
Pro:  4  Proti: 0 Zdržel se: 0 
 
Ad 16) Roční účetní závěrka příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola 
Adamov 
Usnesení k bodu 16: 
Rada města Adamova schválila: 
a) roční účetní závěrku Základní školy a mateřské školy Adamov, příspěvkové 
organizace za rok 2018, se zlepšeným výsledkem hospodaření ve výši 32.076,40 Kč.  
b) převod zisku Základní školy a mateřské školy Adamov, příspěvkové organizace za 
rok uplynulý do rezervního fondu této organizace, a to v jeho celé výši.   
 
Pro:  4  Proti: 0 Zdržel se: 0 
 
Ad 17) Roční účetní závěrka příspěvkové organizace Městské kulturní středisko Adamov 
Usnesení k bodu 17: 
Rada města Adamova schválila:  
a) roční účetní závěrku M ěstského kulturního střediska Adamov, příspěvkové 
organizace za rok 2018 se zlepšeným výsledkem hospodaření ve výši 298.467,67 Kč. 
b) převod zisku Městského kulturního střediska Adamov, příspěvkové organizace za 
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uplynulý rok do peněžních fondů této organizace, a to:  
do rezervního fondu      200.000,--  Kč  
do fondu odměn               98.467,67 Kč. 
    
Pro:  3  Proti: 0 Zdržel se: 1 
 
Ad 18) Žádost o poskytnutí finančního daru – SONS ČR, z.s., oblastní odbočka Blansko 
Usnesení k bodu 18: 
Rada města Adamova:  
a) schválila poskytnutí finančního daru z rozpočtu M ěsta Adamova Sjednocené 
organizaci nevidomých a slabozrakých České republiky, zapsaný spolek, oblastní 
odbočka Blansko, ve výši 2.000,- Kč   
b) schválila uzavření smlouvy o jeho poskytnutí č. 1/2019. 
 
Pro:  4  Proti: 0 Zdržel se: 0 
 
Ad 19) Žádost o poskytnutí individuální dotace – FK Adamov, z.s. 
Pan místostarosta podal ústně oznámení o osobním zájmu k projednávané věci dle zákona č. 
159/2006 Sb. o střetu zájmů. 
Usnesení č. 19: 
Rada města Adamova:  
a) schválila poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 2.745,- Kč z rozpočtu M ěsta 
Adamova FK Adamov, z.s., Smetanovo náměstí 3, Adamov na akci „Halový turnaj o 
putovní pohár starosty města Adamova – 17. ročník“ dle žádosti.   
b) schválila uzavření veřejnoprávní smlouvy o jejím poskytnutí č. 11/2019.   
 
Pro:  4  Proti: 0 Zdržel se: 0 
 
Ad 20) Žádost o poskytnutí individuální dotace – Spartak Adamov, z.s. 
Usnesení k bodu 20: 
Rada města Adamova:  
a) schválila poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 3.000,- Kč z rozpočtu M ěsta 
Adamova Spartaku Adamov, z.s.,  Adamov P.O.B. 5 na akci „B ěh na Nový hrad – 12. 
ročník“ dle žádosti.   
b) schválila uzavření veřejnoprávní smlouvy o jejím poskytnutí č. 12/2019.   
 
Pro:  4  Proti: 0 Zdržel se: 0 
 
Ad 21) Žádost o poskytnutí individuální dotace – Junák - český skaut, středisko Srdce na 
dlani Blansko, z.s. 
Usnesení k bodu 21: 
Rada města Adamova:  
a) schválila poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 25.000,- Kč z rozpočtu M ěsta 
Adamova spolku s názvem Junák – český skaut, středisko Srdce na dlani Blansko, z.s., 
se sídlem Růžová 3, Blansko na projekt s názvem „Klubovna“  
b) schválila uzavření veřejnoprávní smlouvy o jejím poskytnutí č. 13/2019.   
 
Pro:  4            Proti: 0  Zdržel se: 0 
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Ad 22) Žádost o poskytnutí individuální dotace – KOLO-KOLO, z.s. 
Usnesení k bodu 22: 
Rada města Adamova: 
a) schválila poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 20.000,- Kč z rozpočtu M ěsta 
Adamova spolku s názvem KOLO-KOLO, z.s. na jeho činnost v r. 2019 v rámci 
projektu „KOLO-KOLO, spolek pro individuální rozvoj  dovedností dítěte“, 
b) schválila uzavření veřejnoprávní smlouvy o jejím poskytnutí č. 14/2019.   
 
Pro:  4  Proti: 0 Zdržel se: 0 
 
Ad 23) Žádost o poskytnutí individuální dotace – STP v ČR z.s., místní organizace Adamov 
Usnesení k bodu 23: 
Rada města Adamova: 
a) schválila poskytnutí dotace ve výši 12.000,- Kč z rozpočtu M ěsta Adamova Svazu 
tělesně postižených v České republice z.s., místní organizace Adamov na její činnost v 
r. 2019, 
b) schválila uzavření veřejnoprávní smlouvy o jejím poskytnutí č. 15/2019.   
 
Pro:  4  Proti: 0 Zdržel se: 0 
 
Ad 24) Žádost o poskytnutí individuální dotace – ZO ČSOP Zelené Vendolí 
Usnesení k bodu 24: 
Rada města Adamova: 
schválila poskytnutí dotace ve výši 1.000,- Kč z rozpočtu M ěsta Adamova ZO ČSOP 
50/10 Zelené Vendolí, se sídlem Vendolí 42, 569 14  na její činnost v r. 2019, 
b) schválila uzavření veřejnoprávní smlouvy o jejím poskytnutí č. 16/2019.   
 
Pro:  4  Proti: 0 Zdržel se: 0 
 
Ad 25) Žádost o poskytnutí individuální dotace – Lucie Zavažanová 
Usnesení k bodu 25: 
Rada města Adamova: 
a) schválila poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 2.000,- Kč z rozpočtu M ěsta 
Adamova na projekt s názvem „Pálení čarodějnic“ žadatelce uvedené v zápisu. 
b) schválila uzavření veřejnoprávní smlouvy o jejím poskytnutí č. 17/2019.   
 
Pro:  4  Proti: 0 Zdržel se: 0 
 
Ad 26) Žádost o poskytnutí individuální dotace – Český svaz včelařů, z.s., základní 
organizace Adamov 
Usnesení k bodu 26: 
Rada města Adamova:  
a) schválila poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 5.000,- Kč z rozpočtu M ěsta 
Adamova Českému svazu včelařů, z.s., základní organizaci Adamov na projekt 
„Podpora včelařství a volnočasových aktivit mládeže“,  
b) schválila uzavření veřejnoprávní smlouvy o jejím poskytnutí č. 18/2019.   
 
Pro:  4  Proti: 0 Zdržel se: 0 
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Ad 27) Poskytnutí dotací z rozpočtu Města Adamova na údržbu veřejné zeleně, chodníků a 
kontejnerových stání v okolí bytových domů na rok 2019 
Pan starosta a pan místostarosta podal ústně oznámení o osobním zájmu k projednávané věci 
dle zákona č. 159/2006 Sb. o střetu zájmů. 
Usnesení k bodu 27: 
Rada města Adamova: 
a) projednala a schválila v souladu Dotačním programem pro poskytování dotací 
z rozpočtu města Adamova na údržbu veřejné zeleně, chodníků a kontejnerových stání 
v okolí bytových domů na pozemcích ve vlastnictví Města Adamova na období 2019-
2022  poskytnutí dotací  SVJ zapojeným do projektu pro rok 2019, v konkrétních 
výších uvedených v zápisu z Rady města Adamova, 
b) schválila vzor veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu M ěsta 
Adamova pro SVJ, který tvoří přílohu zápisu Rady města Adamova,   
c) pověřuje starostu podpisem veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací SVJ pro rok 
2019. 
 
Pro:  4  Proti: 0 Zdržel se: 0 
 
Ad 28) Změna rozpisu rozpočtu 
Usnesení k bodu 28: 
Rada města Adamova vzala na vědomí změnu rozpisu rozpočtu dle písemného 
materiálu. 
 
Pro: 4  Proti: 0 Zdržel se: 0 
 
Ad 29) Žádost o ukončení Nájemní smlouvy č. 01/2018/B dohodou 
Usnesení k bodu 29: 
Rada města Adamova: 
a) vzala na vědomí žádost ze dne 15. 3. 2019 o ukončení nájemní smlouvy č.01/2018/B 
bytu zvláštního určení č. 48 na ul. Komenského 1 v Adamově dohodou, 
b) schválila žádost o ukončení nájemní smlouvy č.01/2018/B ze dne 19. 2. 2018 dohodou 
ke dni 30. 04. 2019 a pověřuje starostu města jejím podpisem. 
 
Pro: 4  Proti: 0 Zdržel se: 0 
 
Ad 30) Diskuse, různé 
Usnesení k bodu 30: 
Rada města Adamova v souladu s ustanovením § 102 odst. 2, písm. b, zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích, schválila vyhlášení ředitelského volna na dny 9. 5. a 10. 5. 2019 dle 
žádosti ze dne 19. 3. 2019. 
 
Pro:  4  Proti: 0 Zdržel se: 0 
 
Ad 31) Závěr 
Pan starosta ukončil schůzi Rady města Adamova v 9.30 hodin. Příští 9. schůze Rady města 
Adamova se bude konat dne 15. 4. 2019 v 8:00 hodin na Městském úřadě v Adamově. 
 
 
 
Starosta: Bc. Roman Pilát, MBA, v.r. 
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Ověřovatelé zápisu: 
 
Mgr. Jana Burianová, v.r. 

Ing. Petr Kupka, v.r. 

Zápis vyhotoven dne:  25. 3. 2019 

  


