Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva města Adamova konaného
dne 24. 6. 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, Mgr. Jana Burianová, Ing. Petr Kupka, Mária Koudelová, Kamil Vašíček, Jiří
Baisa, PhDr. Jaroslav Budiš, Vladimír Suk, Ing. Vladimír Bílý, Soňa Bychlerová, RNDr.
Karel Truhlář.
Hosté a občané: dle presenční listiny
Omluven: Ing. Petr Slavíček
Zapsala: Vratislava Chlupová
Ad 1) Zahájení
Pan starosta zahájil 11. 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 14 členů Zastupitelstva města Adamova, což je nadpoloviční
většina všech členů Zastupitelstva města Adamova a zastupitelstvo je usnášení schopné. Pan
starosta uvedl, že zápis z 10. 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
Mária Koudelová
KSČM:
Sdružení nezávislých kandidátů:
Bc. Roman Pilát, MBA
ANO 2011
bez návrhu
Pro: 14
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 1 bylo přijato.
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: 13
Proti: 0
Zdržel se: 1
Usnesení č. 2 bylo přijato.
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Usnesení č. 3
Program:
1) Zahájení
2) Kontrola úkolů
a) úkoly zastupitelů
b) připomínky občanů
3) Zápis z jednání Finančního výboru
4) Zápis z jednání Kontrolního výboru
5) Změna Územního plánu Ad. 15
6) Smlouva o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci
s omezujícími podmínkami
7) Žádost o poskytnutí individuální dotace – MRS, z.s., p.s. Adamov
8) Závěrečný účet Města Adamova za rok 2019
9) Účetní závěrka r. 2019
10) Dodatek č. 2 ke Smlouvě o úvěru na projekt „Rozšíření odborné výuky ZŠ
Ronovská v Adamově“
11) Dohoda o ukončení termínovaného vkladu
12) Rozpočtové opatření č. 3/2020
13) Příspěvek na spolufinancování sítě sociálních služeb
14) Kupní smlouva pozemek 181/3
15) Různé
16) Diskuse
17) Závěr
Pro: 14
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.
Diskuse: Paní Koudelová vysvětlila předložení materiálů ohledně vysavače na psí
exkrementy, kdy lidé za psy poplatky sice platí, ale neuklízí po nich. Mrzí ji, že nelze
jednoduše u MKS vybudovat parkovací místa. Bude třeba parkování vyřešit na jiném místě.
Vybudování asi třech parkovacích míst s nákladným přeložením inženýrských sítí by nebylo
efektivní, dodal pan místostarosta.
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 10. jednání Finančního výboru konaného
dne 22. 6. 2020.
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Pan starosta vyzval přítomné k návrhům a diskusím.
Diskuse:
Paní Bychlerová chtěla vědět, jak bude pokračovat plánovaný projekt parkovacího domu na
Horce. Pan Truhlář vysvětlil, že je snahou udržet uložené peníze na parkovací dům a nejsou
uvedeny ve výdajích rozpočtu. V tomto roce se na tyto peníze s největší pravděpodobností
nebude muset sáhnout. Opatření ukončení termínovaného vkladu je pouze preventivním, a to
z důvodu zajištění platební schopnosti úřadu v době výkyvů příchozích plateb sdílených
daňových příjmů, dodal pan starosta.
Pan starosta tedy vyzval k hlasování o návrhu.
Usnesení č. 4:
Zastupitelstvo města Adamova vzalo na vědomí zápis z 10. jednání Finančního výboru
konaného dne 22. 6. 2020.
Pro: 14
Proti: 0
Usnesení č. 4 bylo přijato.

Zdržel se: 0

Ad 4) Zápis z jednání Kontrolního výboru
Zastupitelstvu města Adamova je předkládán zápis z 6. jednání Kontrolního výboru konaného
dne 1. 6. 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. 5:
Zastupitelstvo města Adamova vzalo na vědomí zápis z 6. jednání Kontrolního výboru
konaného dne 1. 6. 2020.
Pro: 14
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 5 bylo přijato.
Ad 5) Změna Územního plánu Ad. 15
Členům Zastupitelstva města Adamova je předložen materiál zpracovaný Městským úřadem
Blansko, Odborem stavební úřad, oddělení územního plánování a regionálního rozvoje.
Jedná se o změnu využití objektů čp. 87, 487, 492 a 493 (ROMEX, PRESSLY,…) včetně
souvisejících ploch. Současné využití dle platného ÚP Adamov je OM – komerční zařízení
malá a střední, nově navržené využití je SM – plochy smíšené obytné.
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 schvaluje pořízení změny Územního plánu Adamov,
týkající se prověření využití objektů č. p. 87, 487, 492 a 493 spolu s pozemky parc. č.
135/9, 135/1, 135/4, 135/10, st. 1106, 1108, 1328, 1107/1, 1107/2 na plochy smíšené obytné
SM. Změna bude v souladu s ust. § 55a až § 55c zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění
(stavební zákon), pořizována zkráceným způsobem.
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Pro: 14
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 6 bylo přijato.
Ad 6) Smlouva o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci s omezujícími
podmínkami
Odbor SMM předkládá návrh Smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva
k nemovité věci s omezujícími podmínkami mezi Úřadem pro zastupování státu ve věcech
majetkových (dále jen ÚZSVM) a Městem Adamov.
ÚZSVM převádí bezúplatně spoluvlastnický podíl 1/8 pozemkové parcely č.73/9 na Město
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. 7:
Zastupitelstvo města Adamova schválilo Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického
práva k nemovité věci s omezujícími podmínkami a pověřuje starostu jejím podpisem.
Pro: 14
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 7 bylo přijato.
Ad 7) Žádost o poskytnutí individuální dotace – MRS, z.s., p.s. Adamov
Moravský rybářský svaz, z.s., pobočný spolek Adamov požádal dne 4. 2. 2020, č. j.
MěÚ/0483/20/OE o tzv. individuální dotaci z rozpočtu města ve výši 100.000,- Kč, na
činnost organizace v r. 2020.
Finanční prostředky dotace by byly využity na pokrytí nákladů spojených se zarybněním, na
pořádání dětského dne, provoz organizace (nákup materiálu, údržba), rozšíření práce
s mládeží.
V loňském roce bylo poskytnuto této organizaci dotace ve výši 60.000,- Kč.
V rozpočtu je s výší finanční podpory uvedenému spolku počítáno.
Pan starosta vyzval přítomné k návrhům a diskusím.
Protinávrh usnesení č. 8 – RNDr. Karel Truhlář
Komentář:
O přidělení dotace v původně požadované výši rozhodla rada města počátkem dubna. Od této
doby bylo nutno, vzhledem k dopadům koronavirové epidemie, snížit výdaje města. Členové
finančního výboru navrhli snížení dotace na 85 000 Kč, neboť z ní nebylo hrazeno např.
pořádání „Dětského dne“.
Diskuse:
Paní Bychlerová s částkou 85 tisíc nesouhlasila a navrhla poskytnout dotaci ve výši 60 000
Kč, vzhledem k úsporám v rozpočtu města. V loňském roce rybářskému svazu částka 60 tisíc
postačovala.
Činnost rybářského svazu je rozšířena o spolupráci se skauty, doplnil pan starosta.

- -4 -

Protinávrh usnesení č. 8 – Soňa Bychlerová
Zastupitelstvo města Adamova:
a) schválilo poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 60.000,- Kč z rozpočtu Města
Adamova Moravskému rybářskému svazu, z.s., pobočnému spolku Adamov, na jeho
činnost v r. 2020.
b) schválilo uzavření veřejnoprávní smlouvy o jejím poskytnutí č. 38/2020.
Pro:

4

Proti: 0

Zdržel se: 10

Pan starosta tedy vyzval k hlasování o prvním protinávrhu dr. Truhláře.
Protinávrh usnesení č. 8 – RNDr. Karel Truhlář
Zastupitelstvo města Adamova:
a) schválilo poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 85.000,- Kč z rozpočtu Města
Adamova Moravskému rybářskému svazu, z.s., pobočnému spolku Adamov, na jeho
činnost v r. 2020.
b) schválilo uzavření veřejnoprávní smlouvy o jejím poskytnutí č. 38/2020.
Pro: 10
Proti: 0
Zdržel se: 4
Usnesení č. 8 bylo přijato.
O původním usnesení se nehlasovalo.
Usnesení č. 8:
Zastupitelstvo města Adamova:
a) schválilo poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 100.000,- Kč z rozpočtu Města
Adamova Moravskému rybářskému svazu, z.s., pobočnému spolku Adamov, na jeho
činnost v r. 2020.
b) schválilo uzavření veřejnoprávní smlouvy o jejím poskytnutí č. 38/2020.
Ad 8) Závěrečný účet Města Adamova za rok 2019
Po skončení kalendářního roku se údaje o ročním hospodaření města souhrnně zpracovávají
do závěrečného účtu, a to dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a dle zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích závěrečný účet schvaluje ZM. V závěrečném účtu jsou obsaženy
údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby a o dalších
finančních operacích, vč. tvorby a použití fondů v podrobném členění a obsahu, aby bylo
možné zhodnotit finanční hospodaření města a jím zřízených a založených právnických osob
a hospodaření s jejich majetkem. Součástí závěrečného účtu je i vyúčtování finančních vztahů
ke státnímu rozpočtu, rozpočtům krajů, státním fondům a k hospodaření dalších osob.
Podstatnou součástí závěrečného účtu je i zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za
uplynulý kalendářní rok, které prováděli pracovníci odboru kontroly KrÚ Jihomoravského
kraje. Závěr zprávy: Při přezkoumání hospodaření Města Adamova za rok 2019 nebyly
zjištěny chyby a nedostatky. Při přezkoumání hospodaření za rok 2019 nebyla zjištěna žádná
závažná rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření územního celku
v budoucnosti.
Datum vyvěšení závěrečného účtu: 8. 6. 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. 9:
Zastupitelstvo města Adamova:
a) schválilo závěrečný účet Města Adamova za rok 2019 vč. zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření Města Adamova za rok 2019,
b) vyjádřilo souhlas s celoročním hospodařením Města Adamova v r. 2019 bez výhrad.
Pro: 14
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 9 bylo přijato.
Ad 9) Účetní závěrka r. 2019
Na základě Vyhlášky č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek
některých vybraných účetních jednotek, jsou odborem ekonomickým předkládány podklady
pro schválení účetní závěrky Města Adamova za rok 2019. Schvalujícím orgánem účetní
závěrky je zastupitelstvo města. Účetní závěrka nemusí být dle uvedené vyhlášky předem ani
následně zveřejněna, musí být schválena nejpozději do šesti měsíců ode dne, ke kterému se
účetní závěrka sestavuje – tj. do 30. 6. Schvalující orgán si může vyžádat i další podklady
které mu umožní efektivní posouzení úplnosti a průkaznosti účetnictví a vyhodnocení
předvídatelných rizik a ztrát ve vztahu k věrnému a poctivému obrazu předmětu účetnictví a
finanční situaci účetní jednotky.
O úkonu schválení nebo neschválení musí být sepsán schvalujícím orgánem protokol. Tento
protokol bude obsahovat identifikaci schvalované účetní závěrky, datum rozhodování o
schválení či neschválení, identifikaci osob rozhodujících o schválení či neschválení, výrok o
schválení či neschválení, případný zápis o neschválení, identifikaci průkazných účetních
záznamů podle § 6 odst. 3 vyhlášky (tj. náprava chyb vyplývajících z přezkoumání
hospodaření) případně popis dalších skutečností významných pro uživatele účetní závěrky,
vyjádření účetní jednotky k výroku o schválení či neschválení účetní závěrky. Návrh
protokolu byl zaslán členům zastupitelstva společně s ostatními podklady ke schválení účetní
závěrky za r. 2019.
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 schválilo účetní závěrku Města Adamova za rok 2019.
Pro: 14
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 10 bylo přijato.
Ad 10) Dodatek č. 2 ke Smlouvě o úvěru na projekt „Rozšíření odborné výuky ZŠ Ronovská
v Adamově“
Vzhledem ke změně rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt „Rozšíření odborné výuky ZŠ
Ronovská v Adamově“ (změna termínu pro dokončení akce), město uzavřelo v březnu tohoto
roku s Českou spořitelnou, a.s. Dodatek č. 1 ke smlouvě o úvěru.
Prostřednictvím tohoto dodatku se prodloužilo financování akce z úvěrových prostředků z 31.
3. 2020 do 30. 6. 2020 a dále se prodloužil maximální termín pro mimořádnou splátku úvěru
z prostředků dotace, a to z 31. 12. 2020 až do 30. 6. 2021.
Rada města Adamova dne 27. 5. 2020 schválila dodavatele na 3. etapu akce „Rozšíření
odborné výuky ZŠ Ronovská v Adamově“ a smlouva vzhledem k zákonné době pro podání
námitek je nyní před podpisem. Termín realizace akce dle uvedené smlouvy o dílo je až do
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srpna 2020. Z tohoto důvodu bylo nutné požádat Českou spořitelnu, a.s. o druhý dodatek a
prodloužit dobu čerpání úvěru do 30. 9. 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. 11:
Zastupitelstvo města Adamova schválilo Dodatek č. 2 ke smlouvě o úvěru č.
0431135409/LCD ze dne 18. 9. 2018 mezi Českou spořitelnou, a.s. a Městem Adamovem.
Pro: 14
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 11 bylo přijato.
Ad 11) Dohoda o ukončení termínovaného vkladu
Na základě predikovaného snížení daňových příjmů v tomto roce i v letech následujících, a to
v souvislosti s koronavirovou pandemií a v rámci zajištění plynulého finančního hospodaření
města je navrhováno předčasné ukončení smlouvy o termínovaném vkladu. Zřízení
termínovaného vkladu ve výši 10 mil. Kč, prostřednictvím Rámcové smlouvy č.
1000263088/CZ/BI/001 s J&T Bankou, a.s., bylo schváleno na 10. zasedání Zastupitelstva
města Adamova, dne 26. 2. 2020.
Termínovaný vklad by zanikl ke dni 15. 7. 2020. Z důvodu předčasného ukončení smlouvy
bude městu vrácena pouze jistina vkladu, na úroky by město mělo nárok až po řádném
ukončení sjednané doby vkladu. Výdaje za sankci za předčasné ukončení smlouvy městu
nevzniknou, neboť se rovnají výši úroku ke dni ukončení smlouvy.
Pan starosta vyzval přítomné k návrhům a diskusím.
K tomuto bodu nebyla vedena diskuse.
Pan starosta tedy vyzval k hlasování o návrhu.
Usnesení č. 12:
Zastupitelstvo města Adamova schválilo ukončení termínovaného vkladu ve výši 10 mil.
Kč ke dni 15. 7. 2020, a to formou Dohody o ukončení smlouvy o vkladu s J&T Bankou,
a.s.
Pro: 14
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 12 bylo přijato.
Ad 12) Rozpočtové opatření č. 3/2020
Komentář k rozpočtovému opatření č. 3/2020:
1) Poplatek České spořitelně a.s. za Dodatek č. 2 k úvěrové smlouvě na akci „Rozšíření
odborné výuky ZŠ Ronovská v Adamově“ ve výši 10 tis. Kč.
2) Dopad koronavirové epidemie na rozpočet Města Adamova. Rozpočtové opatření obsahuje
snížení daňových příjmů na základě predikce rozpočtového určení daní, snížení příjmů
z nájmu nebytových prostor, ponížení výdajů města vč. snížení neinvestičního příspěvku
Městskému kulturnímu středisku, předčasné ukončení termínovaného vkladu a navýšení
rezervy na krizové opatření.
Nejdůležitější tématem jsou nyní pro sdílené daňové příjmy obcí v roce 2020 dopady
kompenzačního bonusu na rozpočty obcí a krajů. V příloze byly zaslány zastupitelům pro
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srovnání daňové příjmy dle skutečnosti k 31. 12. 2019, daňové příjmy dle „dubnové“ predikce
a „květnové“ predikce. Tato predikce zohledňuje právě 2. novelu zákona o kompenzačním
bonusu, a to v poklesu celostátního inkasa DPFO ze závislé činnosti o 15 mld. Kč a
k drobnému navýšení u DPH (celostátní inkaso DPH +0,3 mld. Kč obce). Jako poslední,
dodatečná (až po jednání RM) byla zastupitelům doplněna predikce z června, která zohledňuje
návrh 3. novely zákona o státním rozpočtu a dále zohledňuje dopady návrhu zákona o
zmírnění dopadu poklesu daňových příjmů obcí v souvislosti s epidemií (1.200,- Kč na 1
obyv.).
Pan starosta vyzval přítomné k návrhům a diskusím.
Protinávrh usnesení č. 13 – Bc. Roman Pilát, MBA
Komentář k doplněnému bodu č. 3
K zajištění provozuschopného bezdrátového rozhlasového a varovného systému města byla
nutná výměna záložních baterií (baterie 33 Ah k sirénám – 8 ks, baterie 18 Ah k sirénám 2
ks). S touto výměnou se v rozpočtu na r. 2020 nepočítalo.
K tomuto bodu nebyla vedena diskuse.
Pan starosta tedy vyzval k hlasování o návrhu.
Protinávrh usnesení č. 13 – Bc. Roman Pilát, MBA
Zastupitelstvo města Adamova schválilo rozpočtové opatření č. 3/2020 v následujícím
znění:
1) Poplatek za bankovní služby
Zvýšit rozpočet příjmů města
V § 3541
10.000,- Kč
Zvýšit rozpočet výdajů města
V § 3119
10.000,- Kč
2) Dopad koronaviru COVID-19 na finanční hospodaření města
Zvýšit financování města
V pol. 8117
10.000.000,- Kč
Snížit rozpočet příjmů města
V pol. 1111
3.900.000,- Kč
V pol. 1112
400.000,- Kč
V pol. 1113
700.000,- Kč
V pol. 1121
4.400.000,- Kč
V pol. 1211
600.000,- Kč
Snížit financování města
V pol. 8115
6.384.400,- Kč
Snížit rozpočet výdajů města
V § 2143
5.000,- Kč (dohody)
V § 2143
5.000,- Kč (tabule, vývěsky)
V § 2143
10.000,- Kč (tur.známky,vizitky)
V § 2143
30.000,- Kč (propagace)
V § 2212
50.000,- Kč (služby TDS)
V § 2212
80.000,- Kč (PD Ronovská-Hrád.)
V § 2219
50.000,- Kč (služby TDS )
V § 2219
1.505.000,- Kč (140 tis. oprava chodníků
Plotní 12, 80 tis. předláždění „panelka“+oprava zábradlí, 50 tis. nátěr rampy Komenského,
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600 tis. I.etapa chodníku P.J –horní chodník, 450 tis. oprava schodiště P.J. – I.etapa, 150 tis.
odpočinková plocha s lavičkou na Sadové, 35 tis. úspora při nátěrech zábradlí)
V § 2321
200.000,- Kč (opravy a udržování)
V § 3341
68.000,- Kč (rozš. vánoční reportáž)
V § 3349
30.600,- Kč (2x netištěný zpravodaj)
V § 3349
7.200,- Kč (2x netištěný zpravodaj)
V § 3399
20.000,- Kč (židle do obřadní síně)
V § 3399
75.000,- Kč (15 tis.2x zrušené mob. WC, 60
tis. nevyplacená podpora zrušených akcí)
V § 3412
50.000,- Kč (rezerva – koupaliště)
V § 3412
235.000,- Kč (100 tis. rezerva koupaliště,
135 tis. podlahová krytina v pingpongové herně)
V § 3419
50.000,- Kč (individuální sport. dotace)
V § 3541
19.000,- Kč (PD vzduchotechnika)
V § 3612
700.000,- Kč (300 tis. opravy v bytech,
400 tis. oprava atik Komenského 6)
V § 3631
80.000,- Kč (elektrická energie)
V § 3631
50.000,- Kč (opravy VO)
V § 3632
11.000,- Kč (pasport hřbitovů)
V § 3632
250.000,- Kč (úspora opravy portálu)
V § 3634
150.000,- Kč (opravy a údržba)
V § 3634
150.000,- Kč (měřák tepla)
V § 3639
180.000,- Kč (Green Proj.– násl.péče)
V § 3722
180.000,- Kč (nákup ost. služeb)
V § 3722
100.000,- Kč (modernizace kont.stání)
V § 3725
100.000,- Kč (úpravy kont. stání)
V § 3745
75.000,- Kč (nevyč. mzdové prostř.)
V § 3745
18.700,- Kč (soc.pojištění)
V § 3745
6.700,- Kč (zdr.pojištění)
V § 3745
453.600,- Kč (25 tis. výsadba truhlíků,
228,6 tis. okrasná a medonosná výsadba-točna,200tis. výsadba stromů v sídlištích)
V § 3900
10.000,- Kč (mat. pro komisi PKŽ)
V § 3900
10.000,- Kč (služby pro komisi PKŽ)
V § 5311
40.000,- Kč (nevyč.mzdové prostř.)
V § 5311
10.000,- Kč (soc.pojištění)
V § 5311
3.600,- Kč (zdr.pojištění)
V § 5311
10.000,- Kč (nákup nábytku)
V § 5311
10.000,- Kč (omezení školení)
V § 5311
10.000,- Kč (rezerva na opravy)
V § 5512
144.000,- Kč (pl.čerpadlo, neh.clona…)
V § 5512
55.000,- Kč (drob.mat, úklid.prost.)
V § 5512
25.000,- Kč (SW do tabletu)
V § 5512
35.000,- Kč (prac. oděvy)
V § 5512
42.000,- Kč (přív. vozík)
V § 6171
690.000,- Kč (nevyč. mzdové prostř.)
V § 6171
172.000,- Kč (sociální pojištění)
V § 6171
63.000,- Kč (zdravotní pojištění)
V § 6171
160.000,- Kč (pořízení praporů)
V § 3319
300.000,- Kč (neinv. příspěvek MKS)
§ 3319 roční neinvestiční příspěvek se tak snižuje o 300.000,- Kč na 1.994.000,- Kč
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Snížit rozpočet příjmů města
V § 3613
200.000,- Kč (snížení nájemného)
Zvýšit rozpočet výdajů města
V § 5213
200.000,- Kč (rez. na krizový stav)
3) Oprava rozhlasového a varovného systému města
Zvýšit rozpočet příjmů města
V § 6171
30.000,- Kč
Zvýšit rozpočet výdajů města
V § 5272
30.000,- Kč
Pro: 14
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 13 bylo přijato.
O původním usnesení se nehlasovalo.
Usnesení č. 13:
Zastupitelstvo města Adamova schválilo rozpočtové opatření č. 3/2020 v následujícím
znění:
1) Poplatek za bankovní služby
Zvýšit rozpočet příjmů města
V § 3541
10.000,- Kč
Zvýšit rozpočet výdajů města
V § 3119
10.000,- Kč
2) Dopad koronaviru COVID-19 na finanční hospodaření města
Zvýšit financování města
V pol. 8117
10.000.000,- Kč
Snížit rozpočet příjmů města
V pol. 1111
3.900.000,- Kč
V pol. 1112
400.000,- Kč
V pol. 1113
700.000,- Kč
V pol. 1121
4.400.000,- Kč
V pol. 1211
600.000,- Kč
Snížit financování města
V pol. 8115
6.384.400,- Kč
Snížit rozpočet výdajů města
V § 2143
5.000,- Kč (dohody)
V § 2143
5.000,- Kč (tabule, vývěsky)
V § 2143
10.000,- Kč (tur.známky,vizitky)
V § 2143
30.000,- Kč (propagace)
V § 2212
50.000,- Kč (služby TDS)
V § 2212
80.000,- Kč (PD Ronovská-Hrád.)
V § 2219
50.000,- Kč (služby TDS )
V § 2219
1.505.000,- Kč (140 tis. oprava chodníků
Plotní 12, 80 tis. předláždění „panelka“+oprava zábradlí, 50 tis. nátěr rampy Komenského,
600 tis. I. etapa chodníku P.J –horní chodník, 450 tis. oprava schodiště P.J. – I.etapa, 150 tis.
odpočinková plocha s lavičkou na Sadové, 35 tis. úspora při nátěrech zábradlí)
V § 2321
200.000,- Kč (opravy a udržování)
V § 3341
68.000,- Kč (rozš. vánoční reportáž)
V § 3349
30.600,- Kč (2x netištěný zpravodaj)
V § 3349
7.200,- Kč (2x netištěný zpravodaj)
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V § 3399
20.000,- Kč (židle do obřadní síně)
V § 3399
75.000,- Kč (15 tis.2x zrušené mob. WC, 60
tis. nevyplacená podpora zrušených akcí)
V § 3412
50.000,- Kč (rezerva – koupaliště)
V § 3412
235.000,- Kč (100 tis. rezerva koupaliště,
135 tis. podlahová krytina v pingpongové herně)
V § 3419
50.000,- Kč (individuální sport. dotace)
V § 3541
19.000,- Kč (PD vzduchotechnika)
V § 3612
700.000,- Kč (300 tis. opravy v bytech,
400 tis. oprava atik Komenského 6)
V § 3631
80.000,- Kč (elektrická energie)
V § 3631
50.000,- Kč (opravy VO)
V § 3632
11.000,- Kč (pasport hřbitovů)
V § 3632
250.000,- Kč (úspora opravy portálu)
V § 3634
150.000,- Kč (opravy a údržba)
V § 3634
150.000,- Kč (měřák tepla)
V § 3639
180.000,- Kč (Green Proj.– násl.péče)
V § 3722
180.000,- Kč (nákup ost. služeb)
V § 3722
100.000,- Kč (modernizace kont.stání)
V § 3725
100.000,- Kč (úpravy kont. stání)
V § 3745
75.000,- Kč (nevyč. mzdové prostř.)
V § 3745
18.700,- Kč (soc.pojištění)
V § 3745
6.700,- Kč (zdr.pojištění)
V § 3745
453.600,- Kč (25 tis. výsadba truhlíků,
228,6 tis. okrasná a medonosná výsadba-točna,200tis. výsadba stromů v sídlištích)
V § 3900
10.000,- Kč (mat. pro komisi PKŽ)
V § 3900
10.000,- Kč (služby pro komisi PKŽ)
V § 5311
40.000,- Kč (nevyč.mzdové prostř.)
V § 5311
10.000,- Kč (soc.pojištění)
V § 5311
3.600,- Kč (zdr.pojištění)
V § 5311
10.000,- Kč (nákup nábytku)
V § 5311
10.000,- Kč (omezení školení)
V § 5311
10.000,- Kč (rezerva na opravy)
V § 5512
144.000,- Kč (pl.čerpadlo, neh.clona…)
V § 5512
55.000,- Kč (drob.mat, úklid.prost.)
V § 5512
25.000,- Kč (SW do tabletu)
V § 5512
35.000,- Kč (prac. oděvy)
V § 5512
42.000,- Kč (přív. vozík)
V § 6171
690.000,- Kč (nevyč. mzdové prostř.)
V § 6171
172.000,- Kč (sociální pojištění)
V § 6171
63.000,- Kč (zdravotní pojištění)
V § 6171
160.000,- Kč (pořízení praporů)
V § 3319
300.000,- Kč (neinv. příspěvek MKS)
§ 3319 roční neinvestiční příspěvek se tak snižuje o 300.000,- Kč na 1.994.000,- Kč
Snížit rozpočet příjmů města
V § 3613
200.000,- Kč (snížení nájemného)
Zvýšit rozpočet výdajů města
V § 5213
200.000,- Kč (rez. na krizový stav)
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Ad 13) Příspěvek na spolufinancování sítě sociálních služeb
Stejně jako v minulém roce byla na adresu města Adamova doručena z města Blanska
informace k financování sociálních služeb, s vyčíslením požadavku na příspěvek pro rok
2020. Na zajištění služeb sociální prevence a sociálního poradenství a služby sociální péče
Město Adamov v roce 2017 přispělo částkou 140.000,- Kč, v roce 2018 to bylo 146.000,- Kč
a v minulém roce 192.000,- Kč. Na rok 2020 činí kalkulovaný příspěvek 190.500,- Kč.
Vzhledem k výši příspěvku musí Smlouvu o příspěvku na spolufinancování sítě sociálních
služeb schválit Zastupitelstvo města Adamova. V rozpočtu na r. 2020 je na tento účel
alokovaná částka 190.500,- Kč.
Pan starosta vyzval přítomné k návrhům a diskusím.
K tomuto bodu nebyla vedena diskuse.
Pan starosta tedy vyzval k hlasování o návrhu.
Usnesení č. 14:
Zastupitelstvo města Adamova schválilo:
a) poskytnutí příspěvku na spolufinancování sítě sociálních služeb Městu Blansku ve
výši 190.500,- Kč na rok 2020, z čehož 135.500,- Kč bude určeno na služby sociální
prevence a sociálního poradenství a 55.000,- Kč na služby sociální péče ve správním
obvodu ORP,
b) uzavření smlouvy o příspěvku na spolufinancování sítě sociálních služeb dle návrhu,
který tvoří přílohu usnesení.
Pro: 14
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 14 bylo přijato.
Ad 14) Kupní smlouva pozemek 181/3
Město Adamov jako vlastník pozemku parc. č. 181/3 v k. ú. a obci Adamov vedeného jako
ovocný sad o výměře 544 m2 obdrželo dne 25. 3. 2019 žádost manželů Dvořákových o odkup
pozemku parc. č. 181/3 v k. ú. a obci Adamov.
Záměr prodeje byl schválen na 5. Zastupitelstvu města Adamova dne 24. 4. 2019.
Dne 27. 1. 2020 vypracoval Pavel Šebela znalecký posudek č. 6872-03/2020 o ceně
nemovitosti v Adamově, parc. č. 181/3. Výsledná cena za pozemek byla odhadcem stanovena
na 221 970 Kč. Společně s poplatky spojené s geodetickým zaměřením pozemku a pořízením
znaleckého odhadu byla cena za pozemek stanovena na min. 235 000 Kč.
V souladu se zněním § 39 zákona č. 128/2000 Sb., O obcích, byl záměr prodeje pozemku ve
vlastnictví obce zveřejněn na úřední desce (vyvěšeno 7. 5. 2019, sejmuto 23. 5. 2019). Dne
27. 5. 2019 Město Adamov obdrželo druhou žádost od manželů Sedlákových o koupi
pozemku parc. č. 181/3 v k. ú. a obci Adamov. Oba zájemci o pozemek byli po seznámení
s cenou za parcelu určenou znaleckým odhadem pana Šebely, včetně dalších požádání o
zaslání cenové nabídky do 28. 2. 2020 na adresu MÚ Adamov.
Jediná nabídka, která byla v uvedeném termínu doručena, byla nabídka manželů
Dvořákových, kteří nabídli částku 235 000 Kč.
Zastupitelstvu města Adamova je předložena Kupní smlouva, která byla konzultována
s JUDr. Vlastimilem Špačkem. Cena za uvedený pozemek je 235 000 Kč včetně DPH.
Splatnost uvedené ceny za pozemek je 10 dnů po podpisu smlouvy oběma stranami.
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. 15:
Zastupitelstvo města Adamova:
a) schválilo Kupní smlouvu mezi Městem Adamov a kupujícími mž. Dvořákovými na
pozemek parc. č. 181/3 v k.ú. a obci Adamov,
b) pověřuje starostu města podpisem uvedené smlouvy.
Pro: 14
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 15 bylo přijato.
Ad 15) Různé
Ad 16) Diskuse
Pana Němce st. zajímal zřizovatel zvětšující se skládky na konci ul. Osvobození. Pan starosta
sdělil, že informace bude prověřena.
Paní Koudelová oznámila, že po dešti jsou porušené schody na ul. Jilemnického na všech
vstupech ze spodní na horní řadu a na Jilemnického č. 15 jsou uhnilé desky na lavičce.
Opětovně upozornila na parkující vozidlo s označením světlice a ohňostroje na ulici
Jilemnického. Požádala o souhlas zastupitelů na odtah vozidla např. na Gamu.
Parkující vozidlo je součástí dědického řízení a celou věc řeší s pověřeným notářem, vysvětlil
velitel městské policie. Podle zjištěných informací je velmi pravděpodobné, že vozidlo během
tohoto roku bude odvezeno.
Paní Weiserová požádala o informace ohledně platby za odpad a za daň z nemovitosti.
Sdělila, že občané nedostali roušky. O platbě za odpad informoval pan Kupka.
Hasiči mimo mnoha dalších věcí zajišťovali nákupy pro seniory, dodávali na požádání roušky
až do domu. Bylo nutné se o roušky a jinou pomoc zajímat, roušky šilo pro občany mnoho
dobrovolníků, doplnil pan starosta.
Paní Koudelová se vrátila k odtahu vozidla. Velitel městské policie prověří uplatnění nákladů
za odtah vozidla v otevřeném dědickém řízení, vznesl požadavek pan starosta.
Paní Koudelová chtěla vědět, zda je možné vykázat parkující dodávky z města. Pan starosta
řekl, že toto bylo již řešeno na ul. Družstevní bez výsledku. Nejde jen o značku, ale i o
alternativu. Parkování by se přesunulo pravděpodobně pouze do jiného místa, dodal pan Bílý.
Paní Koudelová uložila úkol pro vyhledání místa na parkovací dům na Ptačině. Pan
místostarosta odkázal na územní plán.
Byla vedena široká diskuse ohledně parkování ve městě, ke které se přidalo několik
zastupitelů např. paní Koudelová, paní Bychlerová, pan Bílý, pan starosta a velitel městské
policie.
Paní Novotná požádala o opravení schodů na Horce nad průchodem obchodním domem.
Ad 17) Závěr
Pan starosta ukončil zasedání zastupitelstva v 18.00 hodin.

Starosta:

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

Jiří Němec

Vladimír Suk

Soňa Bychlerová

Zápis vyhotoven dne: 24. 6. 2020
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ANO 2011
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Závěrečný přehled hlasování na 11. zasedání Zastupitelstva města Adamova

Protokol o schvalování účetní závěrky
sepsaný v souladu s § 11 vyhlášky Ministerstva financí č. 22/2013 Sb., o požadavcích na
schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek (dále jen „vyhláška“)
a) Identifikace schvalované účetní závěrky:
Účetní závěrka Města Adamova za r. 2019, IČO 00279889
b) Datum rozhodování o schválení či neschválení účetní závěrky:
24. 6. 2020
c) Identifikace osob rozhodujících o schválení či neschválení účetní závěrky:
Členové Zastupitelstva města Adamova přítomni na 11. zasedání ZMA dne 24. 6. 2020:
PhDr. Jaroslav Budiš, Vladimír Suk, Mária Koudelová, Ing. Petr Kupka, Jiří Němec, PharmDr.
Jana Novotná, Kamil Vašíček, Bc. Roman Pilát, MBA, Doc. Ing. Rudolf Rybář, CSc, RNDr. Karel
Truhlář, Jiří Baisa, Ing. Vladimír Bílý, Soňa Bychlerová, Mgr. Jana Burianová
d) Výrok o schválení či neschválení účetní závěrky:
Zastupitelstvo města Adamova schválilo účetní závěrku Města Adamova za rok 2019.
e) Zápis o neschválení účetní závěrky (podle § 7 odst. 3 vyhlášky)
………………………………………………………………………………………………………………………………..
f) identifikace průkazných účetních záznamů (podle § 6 odst. 3 vyhlášky)

g) vyjádření účetní jednotky k výroku o schválení či neschválení účetní závěrky nebo
k zápisu o neschválení účetní závěrky, případně k dalším souvisejícím skutečnostem
…………………………………………………………………………………………………………………………………
Písemný záznam o hlasování jednotlivých členů schvalujícího orgánu je přílohou zápisu
z 11. zasedání ZMA. Odůvodnění hlasování (není povinné)………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

V Adamově dne 24. 6. 2020
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