Zápis z 12. zasedání Zastupitelstva města Adamova konaného
dne 16. 9. 2020 v 16:30 hodin na Městském úřadě v Adamově
_____

Přítomni: PharmDr. Jana Novotná, Jiří Němec, doc. Ing. Rudolf Rybář, CSc., Bc. Roman Pilát,
MBA, Mária Koudelová, Kamil Vašíček, Jiří Baisa, PhDr. Jaroslav Budiš, Vladimír Suk, Ing. Petr
Slavíček, Soňa Bychlerová, RNDr. Karel Truhlář.
Hosté a občané: dle presenční listiny
Omluven: Ing. Petr Kupka, Mgr. Jana Burianová, Ing. Vladimír Bílý
Zapsala: Vratislava Chlupová
Ad 1) Zahájení
Pan starosta zahájil 12. zasedání Zastupitelstva města Adamova v 16:30 hodin. Pan starosta
konstatoval, že zasedání bylo svoláno a vyhlášeno včas a v souladu se zákonem o obcích.
Dále sdělil, že je přítomno 12 členů Zastupitelstva města Adamova, což je nadpoloviční
většina všech členů Zastupitelstva města Adamova a zastupitelstvo je usnášení schopné. Pan
starosta uvedl, že zápis z 11. zasedání Zastupitelstva města Adamova byl podepsán všemi
ověřovateli, vyzval zastupitele, zda mají nějaké připomínky k zápisu. Nikdo žádnou
připomínku nevznesl. Uvedl, že zápis je uložen u paní tajemnice k nahlédnutí. Pan starosta
nechal určit návrhovou komisi a ověřovatele zápisu.
Usnesení č. 1:
Zastupitelstvo města Adamova určilo návrhovou komisi v následujícím složení:
KDU-ČSL:
bez návrhu
ODS:
RNDr. Karel Truhlář
KRK Adamov:
bez návrhu
Nezávislé sdružení občanů Adamova-NSOA: bez návrhu
KSČM:
Mária Koudelová
Sdružení nezávislých kandidátů:
Bc. Roman Pilát, MBA
ANO 2011
bez návrhu
Pro: 12
Proti: 0
Usnesení č. 1 bylo přijato.

Zdržel se: 0

Usnesení č. 2:
Zastupitelstvo města Adamova určilo ověřovatele zápisu v následujícím složení:
KDU-ČSL:
PharmDr. Jana Novotná
ODS:
Jiří Němec
KRK Adamov:
bez návrhu
Nezávislé sdružení občanů Adamova-NSOA:
bez návrhu
KSČM:
bez návrhu
Sdružení nezávislých kandidátů:
Vladimír Suk
ANO 2011
Soňa Bychlerová
Pro: 12

Proti: 0

Zdržel se: 0
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Usnesení č. 2 bylo přijato.
Usnesení č. 3
Program:
1) Zahájení
2) Kontrola úkolů
a) úkoly zastupitelů
b) připomínky občanů
3) Zápis z jednání Finančního výboru
4) Změna Územního plánu Ad. 15
5) Poskytnutí dotací z rozpočtu města – přímá podpora sportu a tělovýchovy
6) Smlouva o zápůjčce ze sociálního fondu Města Adamova
7) Přijetí dotace na volby do zastupitelstev krajů a Senátu Parlamentu ČR
8) Rozpočtové opatření č. 5/2020
9) Příprava rozpočtu na rok 2021
10) Různé
11) Diskuse
12) Závěr
Pro: 12
Proti: 0
Usnesení č. 3 bylo přijato.

Zdržel se: 0

Ad 2) Kontrola úkolů
a) úkoly zastupitelů
Pan starosta přečetl plnění úkolů v podobě, která byla zaslána zastupitelům v materiálech
pro jednání ZM.
Pan starosta vyzval přítomné k návrhům a diskusi.
Nebyly předloženy žádné návrhy a nebyla vedena žádná diskuse.
b) připomínky občanů
Pan starosta přečetl plnění úkolů v podobě, která byla zaslána zastupitelům v materiálech
pro jednání ZM.
Pan starosta vyzval přítomné k návrhům a diskusi.
Nebyly předloženy žádné návrhy a nebyla vedena žádná diskuse.
Ad 3) Zápis z jednání Finančního výboru
Zastupitelstvu města Adamova je předkládán zápis z 11. jednání Finančního výboru
konaného dne 14. 9. 2020.
Pan starosta vyzval přítomné k návrhům a diskusím.
K tomuto bodu nebyla vedena diskuse.
Pan starosta tedy vyzval k hlasování o návrhu.
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Usnesení č. 4:
Zastupitelstvo města Adamova vzalo na vědomí zápis z 11. jednání Finančního výboru
konaného dne 14. 9. 2020.
Pro: 12
Proti: 0
Usnesení č. 4 bylo přijato.

Zdržel se: 0

Ad 4) Změna Územního plánu Ad. 15
Členům Zastupitelstva města Adamova je předložen návrh textu Veřejné vyhlášky oznámení
o vydání změny Ad 15 Územního plánu Adamov.
Pan starosta vyzval přítomné k návrhům a diskusím.
K tomuto bodu nebyla vedena diskuse.
Pan starosta tedy vyzval k hlasování o návrhu.
Usnesení č. 5:
Zastupitelstvo města Adamova:
a) ověřilo, že změna Územního plánu Adamov, označená jako Ad 15, není v rozporu
s politikou územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací vydanou krajem, se
stanovisky dotčených orgánů a se stanoviskem krajského úřadu,
b) vydalo souhlas s předloženým návrhem změny a výsledky jeho projednání,
c) vydalo změnu Územního plánu Adamov, označenou Ad 15, formou opatření obecné
povahy.
Pro: 12
Proti: 0
Usnesení č. 5 bylo přijato.

Zdržel se: 0

Ad 5) Poskytnutí dotací z rozpočtu města – přímá podpora sportu a tělovýchovy
Jedná se o poskytnutí dotací na II. pololetí r. 2020 v rámci dotačního programu pro
poskytování dotací z rozpočtu města Adamova pro přímou podporu sportu a tělovýchovy
v Adamově na období 2019 – 2022.
Ve vypracovaných a předložených smlouvách o poskytnutí dotace je uvedená částka dotace,
která vychází ze zpracovaných výsledků bodového hodnocení na II. pololetí 2020 (budou
tvořit přílohu č. 1 zápisu) a ze schváleného dotačního programu.
Pan starosta vyzval přítomné k návrhům a diskusím.
K tomuto bodu nebyla vedena diskuse.
Pan starosta tedy vyzval k hlasování o návrhu.
Usnesení č. 6:
Zastupitelstvo města Adamova schválilo:
a) 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 Města Adamova č. 41/2020
b) 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
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zápisu a současně veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Adamova
č. 42/2020
c) 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) 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) 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 Města Adamova č.
45/2020
f) 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 Města Adamova č.
46/2020
g) 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 Města
Adamova č. 47/2020
h) 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
Města Adamova č. 48/2020
ch) 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 Města Adamova č. 49/2020.
Pro: 11
Proti: 0
Usnesení č. 6 bylo přijato.

Zdržel se: 1

Ad 6) Smlouva o zápůjčce ze sociálního fondu Města Adamova
Dle interních předpisů upravujících sociálních fond Města Adamova, je možné
zaměstnancům Města Adamova z tohoto fondu poskytovat na základě písemné žádosti
zápůjčky v maximální výši 30.000,- Kč, a to na pořízení domu či bytu do vlastnictví nebo
spoluvlastnictví nebo na koupi bytového zařízení. Zájemci jsou uspokojováni dle pořadí
došlých písemných žádostí sestavených do pořadníku, pokud komise pro schvalování
zápůjček nerozhodne jinak a pokud je ve fondu dostatek finančních prostředků.
V rozpočtu sociálního fondu na r. 2020 byla schválená celková suma určená k poskytnutí
zápůjček, a to 60.000,- Kč. Z této sumy bylo v letošním roce čerpáno prozatím 30.000,- Kč.
Komise pro poskytování zápůjček se sešla dne 31. 8. 2020 a souhlasila s poskytnutím
zápůjčky zaměstnankyni, která je v pořadníku aktuálně na prvním místě. Zápůjčka ve výši
30.000,- Kč bude určena na koupi bytového zařízení a bude splacena do 2 let od poskytnutí.
Dle § 85 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích je rozhodování o uzavření smlouvy o
poskytnutí zápůjčky vyhrazeno zastupitelstvu.

- -4 -

Pan starosta vyzval přítomné k návrhům a diskusím.
K tomuto bodu nebyla vedena diskuse.
Pan starosta tedy vyzval k hlasování o návrhu.
Usnesení č. 7:
Zastupitelstvo města Adamova schválilo uzavření smlouvy o zápůjčce ze sociálního fondu
Města Adamova č. 47.
Pro: 12
Proti: 0
Usnesení č. 7 bylo přijato.

Zdržel se: 0

Ad 7) Přijetí dotace na volby do zastupitelstev krajů a Senátu Parlamentu ČR
Z KrÚ Jihomoravského kraje bylo doručeno na adresu Města Adamova avízo o zaslání
neinvestiční dotace ve výši 143.000,- Kč, a to na zajištění výdajů v souvislosti s konáním
společných voleb do zastupitelstev krajů a Senátu PČR, vyhlášených na dny 2. a 3. října 2020
(města Adamova se týkají pouze volby do zastupitelstva kraje).
Vyúčtování dotace vč. odvedení případných vratek bude provedeno v rámci finančního
vypořádání za rok 2020. V rámci finančního vypořádání budou řešeny i případné oprávněné
doplatky, které jak předpokládáme, budou nárokovány většinou měst, a to vzhledem k
povinnému pořízení ochranných pomůcek a desinfekcí v souvislosti s onemocněním Covid –
19.
Pan starosta vyzval přítomné k návrhům a diskusím.
K tomuto bodu nebyla vedena diskuse.
Pan starosta tedy vyzval k hlasování o návrhu.
Usnesení č. 8:
Zastupitelstvo města Adamova schválilo přijetí neinvestiční účelové dotace ve výši
143.000,- Kč na výdaje v souvislosti s konáním společných voleb do zastupitelstev krajů a
Senátu PČR, vyhlášených na dny 2. a 3. 10. 2020.
Pro: 12
Proti: 0
Usnesení č. 8 bylo přijato.

Zdržel se: 0

Ad 8) Rozpočtové opatření č. 5/2020
Komentář k rozpočtovému opatření č. 5/2020:
1) Město Adamov obdrželo dotaci ve výši 143.000,- Kč na úhradu výdajů souvisejících
s konáním společných voleb do zastupitelstev krajů a Senátu PČR, které byly vyhlášeny na
dny 2. a 3. října 2020.
Vzhledem k opatřením souvisejícím s onemocněním COVID-19 se předpokládají vyšší
náklady na volby, než činí výše dotace, které bude nutné dofinancovat z vlastních zdrojů.
Město si následně bude rozdíl mezi výší dotace a skutečnými výdaji nárokovat v rámci
vyúčtování roku 2020 a jejich přijetí ze státního rozpočtu bude příjmem rozpočtu města v r.
2021.
Pan starosta vyzval přítomné k návrhům a diskusím.
K tomuto bodu nebyla vedena diskuse.
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Pan starosta tedy vyzval k hlasování o návrhu.
Usnesení č. 9:
Zastupitelstvo města Adamova schválilo rozpočtové opatření č. 5/2020 v následujícím
znění:
1) Přijetí dotace na společné volby do zastupitelstev krajů a Senátu PČR
Zvýšit rozpočet příjmů města
V pol. 4111 ÚZ 98193
143.000,- Kč
Snížit rozpočet výdajů města
V § 6171 pol. 5169
27.000,- Kč
Zvýšit rozpočet výdajů města
V § 6115 ÚZ 98193
1.000,- Kč
V § 6115 ÚZ 98193
132.000,- Kč
V § 6115 ÚZ 98193
1.000,- Kč
V § 6115 ÚZ 98193
500,- Kč
V § 6115 ÚZ 98193
8.000,- Kč
V § 6115 ÚZ 98193
8.000,- Kč
V § 6115 ÚZ 98193
500,- Kč
V § 6115 ÚZ 98193
500,- Kč
V § 6115 ÚZ 98193
12.000,- Kč
V § 6115 ÚZ 98193
500,- Kč
V § 6115 ÚZ 98193
6.000,- Kč
Pro: 12
Proti: 0
Usnesení č. 9 bylo přijato.

Zdržel se: 0

Ad 9) Příprava rozpočtu na rok 2021
Vždy na konci roku Zastupitelstvo města Adamova rozhoduje o tom, zda má být nejpozději
do 31. 12. schválen rozpočet na následující rok či zda má být zpracován a předložen ke
schválení ZM návrh rozpočtového provizoria na období prvních měsíců následujícího roku.
Odbor ekonomický doporučuje hospodařit v rámci rozpočtového provizoria v období ledenúnor 2021.
Navrhovaný způsob hospodaření se v posledních letech osvědčil. Při sestavování rozpočtu až
v únoru 2021 již budou známé zůstatky běžných účtů k 31. 12. 2020, budou známé veškeré
finanční závazky a pohledávky města k 31. 12. 2020.
Pan starosta vyzval přítomné k návrhům a diskusím.
K tomuto bodu nebyla vedena diskuse.
Pan starosta tedy vyzval k hlasování o návrhu.
Usnesení č. 10:
Zastupitelstvo města Adamova uložilo starostovi:
a) předložit návrh rozpočtového provizoria na období leden – únor 2021 ke schválení
Zastupitelstvu města Adamova v termínu do 31. 12. 2020
b) předložit návrh rozpočtu na r. 2021 ke schválení Zastupitelstvu města Adamova
v termínu do 28. 2. 2021.
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Pro: 12
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 10 bylo přijato.
Ad 10) Různé
Vyhotovení vlajky města Adamova
Pan Budiš přednesl zastupitelům návrh Kulturně informační komise na vyhotovení vlajky
města Adamova. Upozornil, že při vytvoření vlajky se musí vycházet z pevných zásad, které
jsou dány heraldickými pravidly. Na vlajce mohou být pouze barvy, které se objevují ve znaku
a je možné použít barvy černé a červené. Po odsouhlasení zastupiteli se návrh zašle
zpracovateli k následnému předložení parlamentní komisi. Byly předloženy dva návrhy na
vlajku. Zastupitelé se shodli na variantě uvedené v usnesení.
Diskuse:
Paní Koudelovou zajímají rozměry vlajky. Rozměry jsou dány poměrem, který se musí udržet.
Velikost vlajky záleží na nás, důležitý je poměr. Výroba samotná bude domluvena až po
schválení v parlamentu, odpověděl pan Budiš.
Usnesení č. 11:
Zastupitelstvo města Adamova projednalo na svém 12. zasedání dne 16. 9. 2020 návrhy na
vlajku města Adamova a vybralo pro realizaci návrh ve znění:
Červeno-bílo-červený svisle dělený list v poměru 1:3:1. Uprostřed černá kvádrovaná
vysoká pec s prázdným topeništěm, z níž šlehají červené plameny. Nad nimi černé kolo s
horní ozubenou polovinou. Pod pecí postavená hnědá ostrev o třech sucích. Poměr šířky k
délce listu je 2:3.
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 3
Usnesení č. 11 bylo přijato.
Projekt „Rozšíření odborné výuky ZŠ Ronovská v Adamově“
Realizace projektu měla být ukončena dne 31. 8. 2020. Před vypršením tohoto termínu bylo
prostřednictvím žádosti o změnu zažádáno o prodloužení lhůty pro ukončení realizaci
projektu do 15.09.2020. Nedodržení předpokládaného termínu ukončení realizace projektu
způsobilo zpoždění dodávky IT vybavení (konektivity). Kupní smlouva se společností
Microshop, s.r.o. byla podepsána dne 26.06.2020 s termínem dodání nejpozději do 60 dnů
od podpisu smlouvy, tj. nejpozději do 25.08.2020. Dle Čl. VII Kupní smlouvy bude Prodávající
nucen uhradit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 500,- Kč bez DPH za každý započatý den
prodlení.
Zastupitelům byla předložena žádost o změnu i potvrzení o jejím schválení.
Jelikož opětovně nebyl dodržen společností Microshop, s.r.o. termín dodání (15. 9. 2020),
byla podána další žádost o změnu termínu realizace akce, a to do 30. 9. 2020. Tento termín
je i posledním možným dnem pro čerpání úvěru. Zastupitelům byla předložena i tato žádost
o změnu.
Pan starosta vyzval přítomné k návrhům a diskusím.
K tomuto bodu nebyla vedena diskuse.
Pan starosta tedy vyzval k hlasování o návrhu.
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Usnesení č. 12:
Zastupitelstvo města Adamova vzalo na vědomí prodloužení termínu realizace projektu
„Rozšíření odborné výuky ZŠ Ronovská v Adamově“ dle informací uvedených v zápisu.
Pro: 12
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 12 bylo přijato.
Ad 11) Diskuse
Pan starosta informoval přítomné o průběhu prací v mateřské škole a současném provozu
školky. Dále informoval o stavu podání žádosti o dotaci na výstavbu parkoviště u nádraží.
Stejně tak doplnil aktuální informace k připravované rekonstrukci koridoru Brno – Adamov –
Blansko. Oprava koridoru má probíhat od konce roku 2021 do konce roku 2022, to stále
platí. Pan Suk chtěl vědět, zda přístupy k nástupišti budou jen z lávky. Přístup k nástupišti
bude opravdu jen z lávky, odpověděl pan starosta. Budou tomu i následně přizpůsobovány
jízdní řády autobusů, dodal.
Paní Koudelová poděkovala za odstranění dlouhodobě zaparkovaného nepoužívaného
vozidla na Jilemnického, za opravu lavičky na Jilemnického č. 15 a opěrná zeď na Kolonce se
velmi povedla. Upozornila na parkování u MKS, kde vozidla parkují na silnici a brání průjezdu
dalších vozidel. Na nevhodné parkování by měla účinkující či doprovody upozornit paní
Králíčková, doplnil pan starosta. Ještě paní Koudelová požádala o opravu osvětlení na
schodišti u městského úřadu. Je vypsána výzva na podání nabídky na opravu dvou ramen
schodiště vedoucích k obřadní síni u kostela. Pod bezbariérovou rampou k obřadní síni
povede nová přípojka veřejného osvětlení a součástí výzvy byly dva světelné body na pravé
straně u schodiště. Předpokládá se zhotovení v říjnu až v listopadu letošního roku, podal
vysvětlení pan místostarosta.
Paní Koudelová se zeptala, kudy budou jezdit autobusy při rozšiřování tunýlku na Ptačinu
v době realizace rekonstrukce železničního náspu. Na dotaz reagoval pan Rybář, že rozšířený
tunýlek bude mít šířku 9 metrů a průjezdná výška bude 4 metry. Pod Adamovem budou
protihlukové bariéry, které povedou k nádraží. U třech objektů bude provedena výměna
oken a přesný projekt ještě neexistuje. Pan starosta doplnil, že běží územní řízení některých
částí. Reálná výška tunýlku bude asi 3,82 m, opravil pan starosta. Stejně tak informoval o
prostorovém uspořádání nové mostní konstrukce tunýlku a místní komunikace, která bude
upravována společně s odvodněním městem Adamov. Provoz opravovaným tunýlkem bude
pravděpodobně po dobu výstavby zachován, bude jednosměrný s řízením dopravy semafory.
Informace se mohou průběžně měnit. Bude nejspíš občasně omezen provoz směrem na
Bílovice.
Ad 12) Závěr
Pan starosta ukončil zasedání zastupitelstva v 17.20 hodin.

Starosta:

Bc. Roman Pilát, MBA
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Ověřovatelé zápisu:
PharmDr. Jana Novotná

Jiří Němec

Vladimír Suk

Soňa Bychlerová

Zápis vyhotoven dne: 17. 9. 2020
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Závěrečný přehled hlasování na 12. zasedání Zastupitelstva města Adamova
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