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Usnesení ze 49. schůze Rady města Adamova  
konané dne 22. 3. 2021 v 8:00 hodin na městském úřadě v Adamově 

 
Přítomni: Bc. Roman Pilát, MBA – starosta, Jiří Němec - místostarosta, PhDr. Jaroslav Budiš, 
Mgr. Jana Burianová, Ing. Petr Kupka, PhDr. Vlasta Kubenová - tajemnice 
 
Zapsala: Vratislava Chlupová 
 
Ověřovatelé zápisu:  Mgr. Jana Burianová, PhDr. Jaroslav Budiš 
 
Ad 1) Zahájení 
Pan starosta zahájil 49. schůzi Rady města Adamova v 8:00 hodin. Uvedl, že program byl 
rozšířen o bod 15) Výběr dodavatele – „V 00516 – Rozšíření kapacity MŠ Jilemnického 
v Adamově – dodávka vybavení – část 1“, o bod 16) Výzva k podání nabídky a Zadávací 
dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky s názvem „V 00516 – 
Rozšíření kapacity MŠ Jilemnického v Adamově – dodávka vybavení – nové vyhlášení“, o 
bod 17) Výzva k podání nabídky a Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého 
rozsahu na stavební práce s názvem „V 00517 – Vybudování parkoviště P+R a B+R u 
nádraží v Adamově“, o bod 18) Změna rozpisu rozpočtu č. 2/2021 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 25. zasedání Kulturně informační komise 
4) Změna Územního plánu Adamov Ad. 16 
5) Prodloužení nájemních smluv k bytům – Opletalova 38a 
6) Provozní a návštěvní řády workoutových hřišť 
7) Záměr pronájmu nebytových prostor – restaurace Větrník včetně terasy 
8) Poskytnutí dotací z rozpočtu Města Adamova na údržbu veřejné zeleně, chodníků 

a kontejnerových stání v okolí bytových domů na rok 2021 
9) Změna rozpisu rozpočtu č. 1/2021 
10) Přijetí dotace na poskytování sociálních služeb z JMK 
11) Rozpočtové opatření č. 1/2021 
12) Roční účetní závěrka příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola 

Adamov 
13) Roční účetní závěrka příspěvkové organizace Městské kulturní středisko Adamov 
14) Prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 19 – Komenského 6 
15) Výběr dodavatele – „V 00516 – Rozšíření kapacity MŠ Jilemnického v Adamově – 

dodávka vybavení – část 1“ 
16) Výzva k podání nabídky a Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého 

rozsahu na dodávky s názvem „V 00516 – Rozšíření kapacity MŠ Jilemnického v 
Adamově – dodávka vybavení – nové vyhlášení“ 

17) Výzva k podání nabídky a Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého 
rozsahu na stavební práce s názvem „V 00517 – Vybudování parkoviště P+R a B+R 
u nádraží v Adamově“ 
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18) Změna rozpisu rozpočtu č. 2/2021 
19) Diskuse, různé 
20) Závěr 

 
 Pro:   5   Proti: 0 Zdržel se: 0 
 
Ad 2) Kontrola úkolů 
 
Ad 3) Zápis z 25. zasedání Kulturně informační komise 
Usnesení k bodu 3: 
Rada města Adamova vzala na vědomí zápis z 25. zasedání Kulturně informační komise. 
 
Pro:  5  Proti: 0 Zdržel se: 0 
 
Ad 4) Změna Územního plánu Adamov Ad. 16 
Usnesení k bodu 4: 
Rada města Adamova doporučuje Zastupitelstvu města Adamova přijmout následující 
usnesení: 
Zastupitelstvo města Adamova: 
a) ověřilo, že změna Územního plánu Adamov, označená jako Ad 16, 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 16, formou opatření obecné 
povahy. 
 
Pro:  5  Proti: 0 Zdržel se: 0 
 
Ad 5) Prodloužení nájemních smluv k bytům – Opletalova 38a 
Usnesení k bodu 5: 
Rada města Adamova schválila: 
a) Dodatek č. 8 Smlouvy o nájmu bytu č. 02/2011/B a pověřuje starostu města podpisem 
dodatku  
b) Dodatek č. 7 Smlouvy o nájmu bytu č. 04/2011/B a pověřuje starostu města podpisem 
dodatku. 
 
Pro:  4  Proti: 0 Zdržel se: 1 
 
Ad 6) Provozní a návštěvní řády workoutových hřišť 
Usnesení k bodu 6: 
Rada města Adamova schválila: 
1. Provozní řád workoutových hřišť  
2. Návštěvní řád – workoutové hřiště ul. P. Jilemnického 
3. Návštěvní řád - workoutové hřiště ul. Komenského. 
 
Pro:  5  Proti: 0 Zdržel se: 0 
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Ad 7) Záměr pronájmu nebytových prostor – restaurace Větrník včetně terasy 
Usnesení k bodu 7: 
Rada města Adamova schválila záměr pronájmu nebytových prostor – část objektu 
Opletalova č. p. 345, Adamov – prostory restaurace Větrník a část pozemku p.č. St. 806 
v k.ú. a obci Adamov– terasa a ukládá odboru SMM zveřejnit záměr pronájmu prostor a 
pozemku. 
 
Pro:  5             Proti:  0      Zdržel se: 0  
 
Ad 8) Poskytnutí dotací z rozpočtu Města Adamova na údržbu veřejné zeleně, chodníků a 
kontejnerových státní v okolí bytových domů na rok 2021 
Usnesení k bodu 8: 
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 2021, v konkrétních výších 
uvedených v zápisu z Rady města Adamova, 
b) schválila vzor veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Adamova 
pro SVJ, který tvoří přílohu zápisu Rady města Adamova,   
c) pověřuje starostu podpisem veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací SVJ pro rok 
2021. 
 
Pro:  5  Proti: 0 Zdržel se: 0 
 
Ad 9) Změna rozpisu rozpočtu č. 1/2021 
Usnesení k bodu 9: 
Rada města Adamova vzala na vědomí změnu rozpisu rozpočtu č. 1/2021 dle písemného 
materiálu. 
 
Pro:  5   Proti: 0 Zdržel se: 0  
 
Ad 10) Přijetí dotace na poskytování sociálních služeb z JMK 
Usnesení k bodu 10: 
Rada města Adamova schválila přijetí dotace z JMK na poskytování sociálních služeb ve 
výši 1.300.000,- Kč na základě Smlouvy o poskytnutí finanční podpory na poskytování 
sociálních služeb č. JMK069791/21/OSV. 
 
Pro:   5   Proti: 0 Zdržel se: 0  
 
Ad 11) Rozpočtové opatření č. 1/2021 
Usnesení k bodu 11: 
Rada města Adamova schválila Rozpočtové opatření č. 1/2021 v následujícím znění:  
1)Přijetí neinvestiční dotace z JMK na poskytování sociálních služeb  
          Zvýšit rozpočet příjmů města 
          V pol. 4122 ÚZ 13305                                                     1.300.000,- Kč 
          Zvýšit rozpočet výdajů města 
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          V § 4351 pol. 5011 ÚZ 13305                                         1.300.000,- Kč 
 
Pro:  5  Proti: 0 Zdržel se:  0 
 
Ad 12) Roční účetní závěrka příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola 
Adamov 
Usnesení k bodu 12: 
Rada města Adamova schválila: 
a) roční účetní závěrku Základní školy a mateřské školy Adamov, příspěvkové organizace 
za rok 2020, se zlepšeným výsledkem hospodaření ve výši 44.579,16 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: 1 
 
Ad 13) Roční účetní závěrka příspěvkové organizace Městské kulturní středisko Adamov 
Usnesení k bodu 13: 
Rada města Adamova schválila:  
a) roční účetní závěrku Městského kulturního střediska Adamov, příspěvkové organizace 
za rok 2020 se zlepšeným výsledkem hospodaření ve výši 232,75 Kč, 
b) převod zisku Městského kulturního střediska Adamov, příspěvkové organizace za 
uplynulý rok do rezervního fondu této organizace, a to v jeho celé výši. 
 
Pro:   5  Proti: 0 Zdržel se: 0 
 
Ad 14) Prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 19 – Komenského 6 
Usnesení k bodu 14: 
Rada města Adamova schválila Dodatek č. 5 Smlouvy o nájmu bytu č. 41/2016/B a 
pověřuje starostu města podpisem dodatku. 
 
Pro:  5              Proti: 0            Zdržel se: 0 
 
Ad 15) Výběr dodavatele – „V 00516 – Rozšíření kapacity MŠ Jilemnického v Adamově – 
dodávka vybavení – část 1“ 
 

O návrhu usnesení se nehlasovalo. 

Ad 16) Výzva k podání nabídky a Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého 
rozsahu na dodávky s názvem „V 00516 – Rozšíření kapacity MŠ Jilemnického v Adamově – 
dodávka vybavení – nové vyhlášení“ 

Usnesení k bodu 16: 
Rada města Adamova: 
a) bere na vědomí Rozhodnutí zadavatele o zrušení zadávacího řízení v části 2 veřejné 
zakázky „V 00516 – Rozšíření kapacity MŠ Jilemnického v Adamově – dodávka vybavení“, 
b) schválila Výzvu k podání nabídky a zadávací dokumentaci pro veřejnou zakázku malého 
rozsahu na dodávky zadávanou dle Metodického pokynu pro oblast zadávání zakázek pro 
programové období 2014 – 2020 vydaného Ministerstvem pro místní rozvoj (dále jen 
„Pravidla“) a přiměřeně zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném 



5 

znění ve výběrovém řízení v otevřené výzvě: „V 00516 – Rozšíření kapacity MŠ 
Jilemnického v Adamově – dodávka vybavení – nové vyhlášení“. 
 

Pro:  5              Proti: 0            Zdržel se: 0 
 
Ad 17) Výzva k podání nabídky a Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého 
rozsahu na stavební práce s názvem „V 00517 – Vybudování parkoviště P+R a B+R u nádraží 
v Adamově“ 
Usnesení k bodu 17: 
Rada města Adamova schválila Výzvu k podání nabídky a zadávací dokumentaci pro 
veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce zadávanou dle Metodického pokynu 
pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014 – 2020 vydaného 
Ministerstvem pro místní rozvoj (dále jen „Pravidla“) a přiměřeně zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, v platném znění ve výběrovém řízení v otevřené výzvě: „V 
00517 – Vybudování parkoviště P+R a B+R u nádraží v Adamově“. 
 
Pro:  5              Proti: 0            Zdržel se: 0 
 
Ad 18) Změna rozpisu rozpočtu č. 2/2021 
Usnesení k bodu 18: 
Rada města Adamova schválila změnu rozpisu rozpočtu č. 2/2021 v následujícím znění:  

1) Přepočet potrubní sítě v rámci optimalizace rozvodů tepla na soustavě CZT  

§ 3634 pol. 6122                                                          -  150.000,- Kč 

§ 3634 pol. 5171                                                          -    11.000,- Kč   

§ 3634 pol. 5166                                                          + 161.000,- Kč 

 
Pro:  5              Proti: 0            Zdržel se: 0 
 
Ad 19) Diskuse, různé 
 
V 8:40 hodin bylo jednání 49. RM přerušeno, v projednávání bodu 15) bylo pokračováno 
v 16:30 hodin. 
 
Ad 15) Výběr dodavatele – „V 00516 – Rozšíření kapacity MŠ Jilemnického v Adamově – 
dodávka vybavení – část 1“ 
Usnesení k bodu 15: 
Rada města Adamova: 
a) vzala na vědomí Zprávu o hodnocení nabídek podaných v části 1, Protokol o posouzení 
nabídky vybraného dodavatele v části 1, Oznámení o výběru dodavatele v části 1., a to v 
rámci veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky rozdělené na části s názvem "V 00516 - 
Rozšíření kapacity MŠ Jilemnického v Adamově - dodávka vybavení" – část 1, 
b) schválila vybraného dodavatele na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky 
rozdělenou na části s názvem "V 00516 - Rozšíření kapacity MŠ Jilemnického v Adamově - 
dodávka vybavení" – část 1, a to BENJAMÍN s.r.o., IČO: 25523414, se sídlem Hradišťská 
766, 687 08 Buchlovice, 
c) schválila Kupní smlouvu se společností BENJAMÍN s.r.o., IČO: 25523414, se sídlem 
Hradišťská 766, 687 08 Buchlovice a pověřuje starostu jejím podpisem. 
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Pro:  5              Proti: 0            Zdržel se: 0 
 
Ad 20) Závěr 
Pan starosta ukončil schůzi Rady města Adamova v 16.55 hodin. Příští 50 schůze Rady 
města Adamova se bude konat dne 19. 4. 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: 22. 3. 2021 
 



7 

 

  


