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Usnesení z 38. schůze Rady města Adamova  
konané dne 19. 8. 2020 v 7:00 hodin na Městském úřadě v Adamově 

 
 
Přítomni:  Bc. Roman Pilát, MBA – starosta, Jiří Němec - místostarosta, PhDr. Jaroslav 
Budiš, Ing. Petr Kupka, Mgr. Jana Burianová 
 
Zapsala: Vratislava Chlupová 
 
Omluveni: PhDr. Vlasta Kubenová - tajemnice 
 
Ověřovatelé zápisu: Mgr. Jana Burianová, Jiří Němec 
 
Ad 1) Zahájení 
Pan starosta zahájil 38. schůzi Rady města Adamova v 7:00 hodin. Uvedl, že program byl 
rozšířen o bod 14) Výjimka z nejvyššího počtu žáků 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) Zápis z 9. zasedání Sportovní komise 
4) Schválení pořadí žadatelů o pronájem bytu v bytovém domě v Adamově na ulici 

Komenského 6 
5) Schválení pořadí žadatelů o byt v Domě s pečovatelskou službou v Adamově na 

ulici Komenského 1 
6) Rámcová kupní smlouva 2015/2 – Dodatek č. 2 
7) Dodatek č. 3 k nájemní smlouvě č. 4/2006 ze dne 26. 7. 2006 
8) Přijetí dotace na podporu finančního ohodnocení zaměstnanců v sociálních 

službách v souvislosti s epidemií COVID 19 
9) Jednorázový nenávratný příspěvek pro město Adamov 
10) Rozpočtové opatření č. 4/2020 
11) Poskytnutí dotací z rozpočtu města – přímá podpora sportu a tělovýchovy 
12) Smlouva o poskytování technické podpory a Smlouva o sledování provozu – 

NETGUARD 
13) Smlouva o právu provést stavbu, Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení 

služebnosti 
14) Výjimka z nejvyššího počtu žáků 
15) Diskuse, různé 
16) Závěr 

 
Pro:  5  Proti: 0 Zdržel se: 0 
 
Ad 2) Kontrola úkolů 
 
Ad 3) Zápis z 9. zasedání Sportovní komise 
Usnesení k bodu 3: 
Rada města Adamova vzala na vědomí zápis z 9. zasedání Sportovní komise. 
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Pro:  5 Proti:  0 Zdržel se: 0 
 
Ad 4) Schválení pořadí žadatelů o pronájem bytu v bytovém domě v Adamově na ulici 
Komenského 6 
Usnesení k bodu 4: 
Rada města Adamova v souladu se zněním čl. 5 Pravidel pro hospodaření s byty 
v majetku Města Adamova:  
a) bere na vědomí pořadí žadatelů o byt v bytovém domě na ulici Komenského 6, 
Adamov, sestavené pověřenou pracovní skupinou dne 5. 8. 2020,   
b) schválila Smlouvu o nájmu bytu č. 03/2020/B k bytu č. 30A na ulici Komenského 6 
v Adamově se žadatelem umístěným na 1. místě v sestaveném pořadí a pověřuje 
starostu podpisem této smlouvy, v případě odmítnutí přiděleného bytu tímto žadatelem 
souhlasí s přidělením bytu a uzavřením smlouvy s dalšími žadateli postupně dle 
sestaveného pořadí.  
 
Pro:  5 Proti:  0 Zdržel se:  0 
 
Ad 5) Schválení pořadí žadatelů o byt v Domě s pečovatelskou službou v Adamově na ulici 
Komenského 1 
Usnesení k bodu 5: 
Rada města Adamova v souladu se zněním čl. 4 Pravidel pro poskytování nájmu bytů 
v Domě s pečovatelskou službou v majetku Města Adamova: 
a) bere na vědomí pořadí žadatelů o byt v Domě s pečovatelskou službou na ulici 
Komenského 1, Adamov, sestavené pověřenou pracovní skupinou dne 12. 8. 2020, 
b) schválila Smlouvu o nájmu bytu zvláštního určení č. 3/2020/B k bytu č. 04 v DPS se 
žadatelem umístěným na 1. místě v sestaveném pořadí a pověřuje starostu podpisem 
této smlouvy,  
c) schválila Smlouvu o nájmu bytu zvláštního určení č. 4/2020/B k bytu č. 11 v DPS se 
žadatelem umístěným na 2. místě v sestaveném pořadí a pověřuje starostu podpisem 
této smlouvy, 
d) v případě, že by některý z uvedených žadatelů byt odmítl, bude byt přidělen dalším 
žadatelům umístěným na 3. – 5. místě tohoto pořadí. 
 
Pro:  5  Proti: 0 Zdržel se: 0 
 
Ad 6) Rámcová kupní smlouva 2015/2 – Dodatek č. 2 
Usnesení k bodu 6: 
Rada města Adamova schválila Dodatek č. 2 Rámcové kupní smlouvy 2015/2 a 
pověřuje starostu jeho podpisem. 
 
Pro:  5 Proti:  0 Zdržel se: 0 
 
Ad 7) Dodatek č. 3 k nájemní smlouvě č. 4/2006 ze dne 26. 7. 2006 
Usnesení k bodu 7: 
Rada města Adamova schválila Dodatek č. 3 k nájemní smlouvě č. 4/2006 s firmou 
Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1, 613 00 Brno na prodloužení doby nájmu 
na období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2025 a pověřuje starostu jeho podpisem. 
 
Pro:  5 Proti:  0 Zdržel se: 0 
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Ad 8) Přijetí dotace na podporu finančního ohodnocení zaměstnanců v sociálních službách 
v souvislosti s epidemií COVID 19 
Usnesení k bodu 8: 
Rada města Adamova schválila přijetí účelové neinvestiční dotace z MPSV na odměny 
za výkon sociálních služeb ve ztíženém pracovním prostředí ve výši 138.859,- Kč na 
základě Rozhodnutí č. 1, č. j.: MPSV-2020/148188-221. 
 
Pro:  5 Proti:  0 Zdržel se: 0 
 
Ad 9) Jednorázový nenávratný příspěvek pro město Adamov 
Usnesení k bodu 9: 
Rada města Adamova schválila přijetí neúčelového jednorázového příspěvku pro město 
Adamov ze státního rozpočtu ve výši 5.633.750,- Kč, určeného ke zmírnění dopadu 
poklesu daňových příjmů obcí. 
 
Pro:  5 Proti:  0 Zdržel se: 0 
 
Ad 10) Rozpočtové opatření č. 4/2020 
Usnesení k bodu 10: 
Rada města Adamova schválila Rozpočtové opatření č. 4/2020 v následujícím znění:  
     1) Přijetí příspěvku ze státního rozpočtu na zmírnění dopadu poklesu daňových 
příjmů obcí v souvislosti s výskytem koronaviru 
         Zvýšit rozpočet příjmů města  
         V pol. 4111  ÚZ  98024                                                  5.633.800,- Kč   
         Zvýšit rozpočet výdajů města    
         V § 2219                                                                          5.633.800,- Kč 
 
    2) Přijetí dotace na odměny k platu za výkon sociálních služeb ve ztíženém 
pracovním prostředí  
          Zvýšit rozpočet příjmů města  
          V pol. 4116 ÚZ  13351                                                     138.900,- Kč 
          Zvýšit rozpočet výdajů města  
          V § 4351 ÚZ 13351                                                          103.800,- Kč 
          V § 4351 ÚZ 13351                                                            25.800,- Kč  
          V § 4351 ÚZ 13351                                                              9.300,- Kč                           
 
Pro:  5 Proti:  0 Zdržel se: 0 
 
Ad 11) Poskytnutí dotací z rozpočtu města – přímá podpora sportu a tělovýchovy 
Usnesení k bodu 11: 
a) Rada města Adamova projednala a doporučuje Zastupitelstvu města Adamova 
schválit poskytnutí dotace v rámci dotačního programu pro poskytování dotací pro 
přímou podporu sportu a tělovýchovy FK Adamov, z.s. ve výši dle přílohy č. 1 zápisu a 
současně veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu M ěsta Adamova č. 
41/2020,   
b) Rada města Adamova projednala a doporučuje Zastupitelstvu města Adamova 
schválit poskytnutí dotace v rámci dotačního programu pro poskytování dotací pro 
přímou podporu sportu a tělovýchovy Šipkovému klubu Adamov, spolku ve výši dle 
přílohy č. 1 zápisu a současně veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu 
Města Adamova č. 42/2020, 
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c) Rada města Adamova projednala a doporučuje Zastupitelstvu města Adamova 
schválit poskytnutí dotace v rámci dotačního programu pro poskytování dotací pro 
přímou podporu sportu a tělovýchovy FENYXi  Pétanque Adamov, z.s. ve výši dle 
přílohy č. 1 zápisu a současně veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu 
Města Adamova č. 43/2020,  
d) Rada města Adamova projednala a doporučuje Zastupitelstvu města Adamova 
schválit poskytnutí dotace v rámci dotačního programu pro poskytování dotací pro 
přímou podporu sportu a tělovýchovy Tělocvičné jednotě Sokol Adamov ve výši dle 
přílohy č. 1 zápisu a současně veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu 
Města Adamova č. 44/2020,  
e) Rada města Adamova projednala a doporučuje Zastupitelstvu města Adamova 
schválit poskytnutí dotace v rámci dotačního programu pro poskytování dotací pro 
přímou podporu sportu a tělovýchovy Spartaku Adamov, z.s. ve výši dle přílohy č. 1 
zápisu a současně veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu M ěsta 
Adamova č. 45/2020,  
f) Rada města Adamova projednala a doporučuje Zastupitelstvu města Adamova 
schválit poskytnutí dotace v rámci dotačního programu pro poskytování dotací pro 
přímou podporu sportu a tělovýchovy Judo Klubu Samuraj Adamov ve výši dle přílohy 
č. 1 zápisu a současně veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu M ěsta 
Adamova č. 46/2020,  
g) Rada města Adamova projednala a doporučuje Zastupitelstvu města Adamova 
schválit poskytnutí dotace v rámci dotačního programu pro poskytování dotací pro 
přímou podporu sportu a tělovýchovy Občanskému sdružení Volejbal Adamov ve výši 
dle přílohy č. 1 zápisu a současně veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace 
z rozpočtu M ěsta Adamova č. 47/2020, 
h) Rada města Adamova projednala a doporučuje Zastupitelstvu města Adamova 
schválit poskytnutí dotace v rámci dotačního programu pro poskytování dotací pro 
přímou podporu sportu a tělovýchovy základní organizaci MSKS – kynologický klub 
ve výši dle přílohy č. 1 zápisu a současně veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace 
z rozpočtu M ěsta Adamova č. 48/2020, 
ch) Rada města Adamova projednala a doporučuje Zastupitelstvu města Adamova 
schválit poskytnutí dotace v rámci dotačního programu pro poskytování dotací pro 
přímou podporu sportu a tělovýchovy Ajetu Adamov, z.s. ve výši dle přílohy č. 1 zápisu 
a současně veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu M ěsta Adamova č. 
49/2020. 
 
Pro:  5 Proti:  0 Zdržel se: 0 
 
Ad 12) Smlouva o poskytování technické podpory a Smlouva o sledování provozu - 
NETGUARD 
Usnesení k bodu 12: 
Rada města Adamova schválila Smlouvu o poskytování technické podpory a Smlouvu o 
sledování provozu, obě se společností firma K-net Technical International Group, s.r.o., 
Antonínská 20, 602 00 Brno, IČ 47916745 a pověřuje starostu města podpisem těchto 
smluv. 
 
Pro:  5 Proti:  0 Zdržel se: 0 
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Pan starosta podal ústně oznámení o osobním zájmu k projednávané věci bodu 13) dle 
zákona č. 159/2006 Sb. o střetu zájmů a v 7:30 hodin opustil jednání rady. Počet radních se 
snížil na 4. 
 
Ad 13) Smlouva o právu provést stavbu, Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti 
Usnesení k bodu 13: 
Rada města Adamova: 
a) schválila Smlouvu o právu provést stavbu a Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení 
služebnosti, se společností ABLE agency, s.r.o. se sídlem Petra Jilemnického č. p. 361, 
679 04 Adamov, IČ: 25524402,    
b) pověřuje místostarostu jejím podpisem. 
 
Pro:  4 Proti:  0 Zdržel se: 0 
 
Pan starosta se po hlasování k bodu 13) vrátil v 7:35 hodin na jednání rady. Počet radních se 
zvýšil na 5. 
 
Ad 14) Výjimka z nejvyššího počtu žáků 
Usnesení k bodu 14: 
Rada města Adamova souhlasí s udělením výjimky z nejvyššího počtu dětí, o 4 děti  
na 1 třídu v Mateřské škole na ulici Komenského 4, Adamov a v Mateřské škole na 
ulici Jilemnického, Adamov. 
 
Pro:  5 Proti:  0 Zdržel se: 0 
 
Ad 15) Diskuse, různé 
 
Ad 16) Závěr 
Pan starosta ukončil schůzi Rady města Adamova v 8:05 hodin. Příští 39. schůze Rady města 
Adamova se bude konat dne 7. 9. 2020 v 8:00 hodin na Městském úřadě v Adamově. 
 
 
 
Starosta: Bc. Roman Pilát, MBA    

Ověřovatelé zápisu: 

Mgr. Jana Burianová   

Jiří Němec  

Zápis vyhotoven dne:  19. 8. 2020 

  


