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Usnesení z 56. schůze Rady města Adamova  
konané dne 31. 8. 2021 v 8:00 hodin na městském úřadě v Adamově 

 
Přítomni: Bc. Roman Pilát, MBA – starosta, Jiří Němec - místostarosta, Ing. Petr Kupka, PhDr. 
Jaroslav Budiš, Mgr. Jana Burianová, PhDr. Vlasta Kubenová - tajemnice 
 
Zapsala: Vratislava Chlupová 
 
Ověřovatelé zápisu: Mgr. Jana Burianová, PhDr. Jaroslav Budiš 
 
Ad 1) Zahájení 
Pan starosta zahájil 56. schůzi Rady města Adamova v 8:00 hodin. Uvedl, že program byl 
rozšířen o bod 13) Dodatek č. 1 k pojistné smlouvě o škodovém pojištění podnikatelů č. 
900000030515 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 úkolů 
3) Zápis z 11. zasedání Sportovní komise 
4) Zápis z 28. zasedání Kulturně informační komise 
5) Dodatek č. 2 ke smlouvě o užívání stavby č. 1/2012 
6) Dodatek č. 2 ke smlouvě o užívání stavby č. 24/2012 
7) Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo „V 00517 – Vybudování parkoviště P+R a B+R u 

nádraží v Adamově“ 
8) Prodejní cena vlajky města Adamova 
9) Žádost o poskytnutí individuální dotace – SPARTAK ADAMOV, z.s. 
10) Změna rozpisu rozpočtu č. 10/2021 
11) Změna rozpisu rozpočtu č. 11/2021 
12) Poskytnutí dotací z rozpočtu města – přímá podpora sportu a tělovýchovy 
13) Dodatek č. 1 k pojistné smlouvě o škodovém pojištění podnikatelů č. 

900000030515 
14) Diskuse, různé 
15) Závěr 

 
 Pro:   5   Proti: 0 Zdržel se: 0 
 
Ad 2) Kontrola úkolů 
 
Ad 3) Zápis z 11. zasedání Sportovní komise 
Usnesení k bodu 3: 
Rada města Adamova vzala na vědomí zápis z 11. zasedání Sportovní komise. 
 
Pro:  5  Proti: 0 Zdržel se: 0 
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Ad 4) Zápis z 28. zasedání Kulturně informační komise 
Usnesení k bodu 4: 
Rada města Adamova vzala na vědomí zápis z 28. zasedání Kulturně informační komise. 
 
Pro:  5  Proti: 0 Zdržel se: 0 
 
Ad 5) Dodatek č. 2 ke smlouvě o užívání stavby č. 1/2012 
Usnesení k bodu 5: 
Rada města Adamova schválila Dodatek č. 2 ke smlouvě o užívání stavby č. 1/2012 
s firmou Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1, 613 00 Brno a pověřuje starostu 
jeho podpisem. 
 
Pro: 5  Proti: 0 Zdržel se: 0 
 
Ad 6) Dodatek č. 2 ke smlouvě o užívání stavby č. 24/2012 
Usnesení k bodu 6: 
Rada města Adamova schválila Dodatek č. 2. ke smlouvě o užívání stavby č. 24/2012 
s firmou Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1, 613 00 Brno a pověřuje starostu 
jeho podpisem. 
 
Pro:  5  Proti: 0 Zdržel se: 0 
 
Ad 7) Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo „V 00517 – Vybudování parkoviště P+R a B+R u nádraží 
v Adamově“ 
Usnesení k bodu 7: 
Rada města Adamova schválila Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo se společností AF-
PROSTAVBY, s.r.o., IČO: 06048307, se sídlem Družstevní I 228, Hrádek na Vlárské dráze, 
763 21 Slavičín a pověřuje starostu jejím podpisem. 
 
Pro:  5             Proti:  0      Zdržel se: 0  
 
Ad 8) Prodejní cena vlajky města Adamova 
Usnesení k bodu 8: 
Rada města Adamova schválila prodejní cenu vlajky města Adamova ve výši 850,- Kč, vč. 
21% DPH. 

 

Pro:  5  Proti: 0 Zdržel se: 0 
 
Ad 9) Žádost o poskytnutí individuální dotace – SPARTAK ADAMOV, z.s. 
Usnesení k bodu 9: 
Rada města Adamova:  
a) schválila poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 5.000,- Kč z rozpočtu Města Adamova 
Spartaku Adamov, z.s. na pokrytí nákladů spojených s pořádáním akce tenisového oddílu 
„ ADAMOV OPEN 2021“, konané dne 4. 9. 2021,  
b) schválila uzavření veřejnoprávní smlouvy o jejím poskytnutí č. 39/2021.   
 
Pro:  5   Proti: 0 Zdržel se: 0  
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Ad 10) Změna rozpisu rozpočtu č. 10/2021 
Usnesení k bodu 10: 
Rada města Adamova vzala na vědomí změnu rozpisu rozpočtu č. 10/2021 dle písemného 
materiálu. 
 
Pro:   5   Proti: 0 Zdržel se: 0  
 
Ad 11) Změna rozpisu rozpočtu č. 11/2021 
Usnesení k bodu 11: 
Rada města Adamova schválila změnu rozpisu rozpočtu č. 11/2021 v následujícím znění:  
 
1) Vlajka města Adamova – slavnostní, plně vyšívaná   

§ 6171 pol. 5137                                                          -  60.400,- Kč 
§ 6171 pol. 6122                                                          + 60.400,- Kč   

 
Pro:  5  Proti: 0 Zdržel se:  0 
 
Ad 12) Poskytnutí dotací z rozpočtu města – přímá podpora sportu a tělovýchovy 
Usnesení k bodu 12: 
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 Města Adamova č. 40/2021,   
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. 41/2021, 
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. 42/2021,  
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. 43/2021,  
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 Města Adamova č. 
44/2021,  
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 Města Adamova č. 
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45/2021  
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 Města 
Adamova  č. 46/2021, 
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 
Města Adamova  č. 47/2021, 
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 Města Adamova č. 
48/2021.   
    
Pro:  5            Proti: 0             Zdržel se: 0 
 
Ad 13) Dodatek č. 1 k pojistné smlouvě o škodovém pojištění podnikatelů č. 900000030515 
Usnesení k bodu 13: 
Rada města Adamova schválila Dodatek č. 1 k pojistné smlouvě o škodovém pojištění 
podnikatelů č. 900000030515 ze dne 19. 12. 2018 s firmou Direct pojišťovna, a.s. a 
pověřuje starostu jeho podpisem. 
 
Pro:   5  Proti: 0 Zdržel se: 0 
 
Ad 14) Diskuse, různé 
 
Ad 15) Závěr 
Pan starosta ukončil schůzi Rady města Adamova v 8:30 hodin. Příští 57. schůze Rady města 
Adamova se bude konat dne 13. 9. 2021 v 8:00 hodin na Městském úřadě v Adamově. 
 
 
 
Starosta: Bc. Roman Pilát, MBA   
 
 
Ověřovatelé zápisu: 
 
Mgr. Jana Burianová  

PhDr. Jaroslav Budiš  

Zápis vyhotoven dne: 31. 8. 2021 
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