Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva města Adamova konaného
dne 15. 12. 2021 v 16:00 hodin na Městském úřadě v Adamově
_____

Přítomni: PharmDr. Jana Novotná, Jiří Němec, Mgr. Lenka Podrabská, Bc. Roman Pilát, MBA,
PhDr. Jaroslav Budiš, Vladimír Suk, RNDr. Karel Truhlář, Ing. Petr Kupka, Mgr. Jana Burianová,
Ing. Vladimír Bílý, Mária Koudelová, Ing. Petr Slavíček, Soňa Bychlerová, Jiří Baisa
Hosté a občané: dle presenční listiny
Omluven: Kamil Vašíček
Pozdní příchod: Ing. Petr Kupka, Jiří Baisa, Ing. Vladimír Bílý
Zapsala: Vratislava Chlupová
Ad 1) Zahájení
Pan místostarosta zahájil 19. zasedání Zastupitelstva města Adamova v 16:00 hodin. Pan
místostarosta konstatoval, že zasedání bylo svoláno a vyhlášeno včas a v souladu se zákonem
o obcích. Dále sdělil, že je přítomno 11 členů Zastupitelstva města Adamova, což je
nadpoloviční většina všech členů Zastupitelstva města Adamova a zastupitelstvo je usnášení
schopné. Pan místostarosta uvedl, že zápis z 18. 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
místostarosta nechal určit návrhovou komisi a ověřovatele zápisu.
Usnesení č. 1:
Zastupitelstvo města Adamova určilo návrhovou komisi v následujícím složení:
KDU-ČSL:
PharmDr. Jana Novotná
ODS:
RNDr. Karel Truhlář
KRK Adamov:
bez návrhu
Nezávislé sdružení občanů Adamova-NSOA: Mgr. Lenka Podrabská
KSČM:
Mária Koudelová
Sdružení nezávislých kandidátů:
Bc. Roman Pilát, MBA
ANO 2011
bez návrhu
Pro: 11
Proti: 0
Usnesení č. 1 bylo přijato.

Zdržel se: 0

V 16:07 hodin se dostavil pan Jiří Baisa, počet zastupitelů se zvýšil na 12.
Usnesení č. 2:
Zastupitelstvo města Adamova určilo ověřovatele zápisu v následujícím složení:
KDU-ČSL:
bez návrhu
ODS:
bez návrhu
KRK Adamov:
bez návrhu
Nezávislé sdružení občanů Adamova-NSOA:
bez návrhu
KSČM:
bez návrhu
Sdružení nezávislých kandidátů:
Vladimír Suk
ANO 2011
Soňa Bychlerová
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Pro: 12
Proti: 0
Usnesení č. 2 bylo přijato.

Zdržel se: 0

V 16:10 hodin se dostavil pan Ing. Vladimír Bílý. Počet přítomných zastupitelů se zvýšil na 13.
Protinávrh usnesení č. 3 – Bc. Roman Pilát, MBA
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) Návrh znění dohod o provedení práce na rok 2022 pro: PhDr. Jaroslav Budiš, RNDr.
Karel Truhlář
6) Dodatek č. 4 Smlouvy o zajištění financování systému IDS JMK
7) Kupní smlouva 02/2021/BJ – byt č. 347/21 – Opletalova 38b
8) Kupní smlouva 03/2021/BJ – byt č. 346/19 – Opletalova 38a
9) Kupní smlouva 05/2021/BJ – byt č. 346/21 – Opletalova 38a
10) Rozpočtové opatření č. 10/2021
11) Odpis nedobytných a nevymahatelných pohledávek
12) Obecně závazná vyhláška č. 3/2021, kterou se ruší Obecně závazná vyhláška č.
4/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
13) Obecně závazná vyhláška č. 4/2021 o stanovení obecního systému odpadového
hospodářství
14) Rozpočtové provizorium na období 1-2/2022
15) Sociální fond zaměstnanců Města Adamov
16) Změna Dotačního programu pro poskytování dotací z rozpočtu města Adamova pro
přímou podporu sportu a tělovýchovy na období 2019 – 2022
17) Změna Dotačního programu 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
18) Dodatek č. 4 k vnitřnímu předpisu č. 2/2015 Poskytování cestovních náhrad
19) Různé
20) Diskuse
21) Závěr
Pro: 13
Proti: 0
Usnesení č. 3 bylo přijato.

Zdržel se: 0

O původním usnesení se nehlasovalo:
Program:
1) Zahájení
2) Kontrola úkolů
a) úkoly zastupitelů
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b) připomínky občanů
3) Zápis z jednání Finančního výboru
4) Zápis z jednání Kontrolního výboru
5) Návrh znění dohod o provedení práce na rok 2022 pro: PhDr. Jaroslav Budiš, RNDr.
Karel Truhlář
6) Dodatek č. 4 Smlouvy o zajištění financování systému IDS JMK
7) Kupní smlouva 02/2021/BJ – byt č. 347/21 – Opletalova 38b
8) Kupní smlouva 03/2021/BJ – byt č. 346/19 – Opletalova 38a
9) Kupní smlouva 05/2021/BJ – byt č. 346/21 – Opletalova 38a
10) Rozpočtové opatření č. 10/2021
11) Odpis nedobytných a nevymahatelných pohledávek
12) Obecně závazná vyhláška č. 3/2021, kterou se ruší Obecně závazná vyhláška č.
4/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
13) Obecně závazná vyhláška č. 4/2021 o stanovení obecního systému odpadového
hospodářství
14) Rozpočtové provizorium na období 1-2/2022
15) Sociální fond zaměstnanců Města Adamov
16) Změna Dotačního programu pro poskytování dotací z rozpočtu města Adamova pro
přímou podporu sportu a tělovýchovy na období 2019 – 2022
17) Změna Dotačního programu 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
18) Různé
19) Diskuse
20) Závěr
Ad 2) Kontrola úkolů
a) úkoly zastupitelů
Paní tajemnice přečetla plnění úkolů v podobě, která byla zaslána zastupitelům v materiálech
pro jednání ZM.
Pan místostarosta sdělil, že zastupitelům byla dodatečně zaslána studie „parkování Ptačina“
dle ploch označených Územním plánem Adamov DP 41 a požádal o zaslání případných
připomínek, dotazů, podnětů a návrhů do 5. 1. 2022.
Pan místostarosta vyzval přítomné k návrhům a diskusi.
Pan starosta upozornil na vybudování nové cesty k ČOV, která z projektu nevyplývá a navrhl
schůzku zastupitelů k zaslané studii.
V případě zájmu bude určitě svoláno jednání, dodal pan místostarosta.
Pan Budiš přednesl podnět na vybudování nabíjecích stanic pro elektromobily.
Pan místostarosta si myslí, že než se dojde k projektové dokumentaci pro stavební povolení,
tak už vyjdou vyhlášky, kde bude nařízeno při vybudování nového parkoviště vyhrazení pro
elektromobily a určen i jejich počet.
b) připomínky občanů
Nebyly žádné připomínky občanů.
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Pan místostarosta 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 18. jednání Finančního výboru
konaného dne 13. 12. 2021.
Pan místostarosta vyzval přítomné k návrhům a diskusím.
K tomuto bodu nebyla vedena diskuse.
Pan místostarosta tedy vyzval k hlasování o návrhu.
Usnesení č. 4:
Zastupitelstvo města Adamova vzalo na vědomí zápis z 18. jednání Finančního výboru
konaného dne 13. 12. 2021.
Pro: 13
Proti: 0
Usnesení č. 4 bylo přijato.

Zdržel se: 0

Ad 4) Zápis z jednání Kontrolního výboru
Zastupitelstvu města Adamova je předkládán zápis z 12. jednání Kontrolního výboru
konaného dne 1. 12. 2021.
Pan místostarosta vyzval přítomné k návrhům a diskusím.
K tomuto bodu nebyla vedena diskuse.
Pan místostarosta tedy vyzval k hlasování o návrhu.
Usnesení č. 5:
Zastupitelstvo města Adamova vzalo na vědomí zápis z 12. jednání Kontrolního výboru
konaného dne 1. 12. 2021.
Pro: 13
Proti: 0
Usnesení č. 5 bylo přijato.

Zdržel se: 0

Ad 5) Návrh znění dohod o provedení práce na rok 2022 pro: PhDr. Jaroslav Budiš, RNDr.
Karel Truhlář
Zastupitelstvu města Adamova je předložen návrh na uzavření dohod o provedení práce na
období od 1.1.2022 do 31.12.2022 pro zastupitele PhDr. Jaroslava Budiše a RNDr. Karla
Truhláře. Tento návrh je předložen pro rok 2022 ve stejném znění, jako bylo znění těchto
Dohod pro rok 2020 a 2021.
Protože je oprávněný předpoklad, že akce a vykonávané činnosti se budou opakovat i v roce
2022 (pokud nebudou zrušeny z důvodů dalšího nouzového stavu apod.), je navrženo
uzavření stejného znění pro období 1.1.2022 – 31.12.2022.
Pro PhDr. Budiše je navrženo uzavřít Dohodu o provedení práce na tyto práce:
 příprava jednotlivých čísel Adamovského zpravodaje, korektury - 11 čísel ročně – 5 500 Kč
 příprava různých propagačních materiálů města, s využitím na různé akce, např. pro
Regiontour aj. (příprava pro tisk) – 2 500 Kč
 příprava kalendáře Adamova na další rok – 2 000 Kč
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 příprava a realizace výstav – v počtu 8 x za rok/500,- Kč, tj. 4 000,- Kč
celkem: maximálně 14 000,- Kč/rok
Pro RNDr. Truhláře je navrženo uzavřít Dohodu o provedení práce na tyto práce:
Měsíc
Činnost komise
Návrh odměny v Kč
4/2022
jarní brigáda
500,6/2022
den dětí-spoluúčast
0,7-8/2022
rozbory vody ze studánek
1 000,10/2022
vaření škola
2 000,10/2022
podzimní brigáda
500,11/2022
Pyšníme se
4 000,12/2022
Mikulášský běh
4 000,celkem: maximálně 12 000,- Kč/rok
Pan místostarosta vyzval přítomné k návrhům a diskusím.
K tomuto bodu nebyla vedena diskuse.
Pan místostarosta tedy vyzval k hlasování o návrhu.
Usnesení č. 6:
Zastupitelstvo města Adamova schvaluje uzavřít navržené dohody o provedení práce mezi
Městem Adamov a PhDr. Jaroslavem Budišem a RNDr. Karlem Truhlářem pro rok 2022
s platností od 1.1.2022 do 31.12.2022 s vykonávanou činností a odměnou za tyto práce dle
zápisu.
Pro: 11
Proti: 0
Usnesení č. 6 bylo přijato.

Zdržel se: 2

Ad 6) Dodatek č. 4 Smlouvy o zajištění financování systému IDS JMK
Město Adamov uzavřelo s Jihomoravským krajem dne 20. 4. 2004 Smlouvu o zajištění
financování systému IDS JMK. Zastupitelstvo Jihomoravského kraje dne 23.09.2021 schválilo
novou výši finančního příspěvku obcí do Fondu IDS pro rok 2022 a roky následující, která činí
100 Kč na jednoho obyvatele/rok.
Důvodem pro navýšení příspěvku na standard IDS, který se od spuštění IDS JMK nezměnil,
jsou razantně rostoucí výdaje na dopravní obslužnost z krajského rozpočtu. Zastupitelstvo
Jihomoravského kraje rovněž zrušilo kompenzace pro města s městskou dopravou.
V souvislosti s tímto rozhodnutím je ZM předkládán návrh dodatku Smlouvy o zajištění
financování systému IDS JMK. Předmětem dodatku je úprava výše finančního příspěvku obcí
a sjednocení termínu splatnosti příspěvku tak, aby byl pro všechny obce jednotný a zrušení
ustanovení týkajících se kompenzací pro města s městskou dopravou.
Město se zavazuje poskytnout ze svého rozpočtu do rozpočtu JMK na standard dopravní
obslužnosti v rámci IDS JMK na kalendářní rok finanční příspěvek ve výši násobku celkového
počtu obyvatel města, zjištěného dle aktuálních statistických údajů ČSÚ ke dni 1. 1. 2021 a
částky 100,- Kč pro rok 2022 na jednoho obyvatele, tedy na rok 2022 celkem 4515 x100=
451.500,- Kč.
Příspěvek na financování systému IDS JMK činil pro rok 2021 celkem 74 350 Kč.
Pan místostarosta vyzval přítomné k návrhům a diskusím.
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Diskuse:
Pan Truhlář předložil zastupitelům informace, které chyběly v důvodové zprávě
k projednávanému bodu. V dodatku č. 3 jsou uvedené kompenzace pro město ohledně slev
pro určité skupiny obyvatel. Od roku 2004 se poplatek zvedl jen dvojnásobně.
Paní Koudelová požaduje vyvolat jednání ohledně navýšení příspěvku města na financování
systému IDS JMK. Nevíme, jaká bude výše příspěvku v dalších letech. Systém IDS zřídil krajský
úřad, obce neměly na zřízení žádný vliv. Nevíme, kolik obyvatel využívá služeb IDS.
Při vystoupení ze systému IDS by byla sebrána výhoda občanům při cestování, museli by
cestovat za dvoje jízdné a také nevíme, kolika občanů se to týká, doplnil pan místostarosta.
Pan starosta stejně jako předseda finančního výboru řekl, že násobek navýšení je zkreslující
vzhledem ke slevám pro MHD v minulých dvou letech. Není možné, aby se obce dohadovaly
ohledně počtu občanů, kteří doopravdy IDS využijí. Systém je třeba chápat jako celek u obcí,
které IDS využívají. Nad rámec bodu zmínil přípravnou fázi výběrového řízení na MHD
Adamov a mj. povinnost počítat v ní s ekologickými autobusy, což budou další náklady navíc
v rámci dopravní obslužnosti občanů města.
Kolik JMK jako zřizovatel do systému zainvestuje, přehodil vše na obce a města, zeptala se
paní Koudelová.
Větší zátěž nese kraj, vzhledem k počtu obyvatel. Slevu měly obce, které provozují MHD,
financování bylo pro tyto obce v předchozích letech sníženo, reagoval na dotaz pan Truhlář.
V 16:37 hodin se dostavil pan ing. Petr Kupka, počet přítomných zastupitelů se zvýšil na 14.
Pan místostarosta tedy vyzval k hlasování o návrhu.
Usnesení č. 7:
Zastupitelstvo města Adamova schvaluje Dodatek č. 4 Smlouvy o zajištění financování
systému IDS JMK a pověřuje starostu města podpisem dodatku.
Pro: 13
Proti: 1
Usnesení č. 7 bylo přijato.

Zdržel se: 0

Ad 7) Kupní smlouva 02/2021/BJ – byt č. 347/21 – Opletalova 38b
Město Adamov jako vlastník bytové jednotky č. 347/21 v budově č. p. 346, 347, stojící na
pozemku parc. č. st. 540 a spoluvlastnického podílu id. 5573/251846 na společných částech
domu a pozemku, to vše v katastrálním území a obci Adamov, okres Blansko, zapsané na
listu vlastnictví č. 2702 vedeném Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj, katastrální
pracoviště Blansko, obdrželo dne 19. 10. 2021 „Přijetí nabídky ke koupi bytové jednotky“ za
kupní cenu 1 990 000 Kč od stávajícího nájemce pana Jaroslava Stloukala, Opletalova 38b,
Adamov, zaslané odborem SMM dne 24.5.2021.
Záměr prodeje byl schválen na 14. zasedání Zastupitelstva města Adamova dne 24. 2. 2021
formou přímého prodeje za minimální nabídkovou cenu 1 990 000 Kč dle Pravidel pro prodej
bytových jednotek z majetku města Adamova, odstavce 3.1. – dle zákonného předkupního
práva.
V souladu se zněním § 39 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, byl záměr prodeje bytové
jednotky č. 347/21 ve vlastnictví obce zveřejněn na úřední desce (vyvěšeno 24. 5. 2021,
sejmuto 9. 6. 2021).
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Zastupitelstvu města Adamova je předložena Kupní smlouva č. 02/2021/BJ, která byla
konzultována s JUDr. Michalem Skoumalem a zaslána současně s nabídkou ke koupi
stávajícímu nájemci – panu Jaroslavu Stloukalovi, který má zájem o koupi bytové jednotky do
SJM s manželkou Lenkou Stloukalovou. Oba manželé stvrdili vážný zájem o koupi bytové
jednotky podepsanou kupní smlouvou dne 18.10.2021. Kupní cena ve výši 1 990 000 Kč je
splatná ve lhůtě 3 měsíců ode dne uzavření kupní smlouvy.
Pan místostarosta vyzval přítomné k návrhům a diskusím.
K tomuto bodu nebyla vedena diskuse.
Pan místostarosta tedy vyzval k hlasování o návrhu.
Usnesení č. 8:
Zastupitelstvo města Adamova schvaluje Kupní smlouvu č. 02/2021/BJ na prodej bytové
jednotky č. 347/21 v bytovém domě č. p. 347 v k. ú. a obci Adamov a pověřuje starostu
města podpisem uvedené smlouvy.
Pro: 13
Proti: 1
Usnesení č. 8 bylo přijato.

Zdržel se: 0

Ad 8) Kupní smlouva 03/2021/BJ – byt č. 346/19 – Opletalova 38a
Město Adamov jako vlastník bytové jednotky č. 346/19 v budově č. p. 346, 347, stojící na
pozemku parc. č. st. 540 a spoluvlastnického podílu id. 5739/251846 na společných částech
domu a pozemku, to vše v katastrálním území a obci Adamov, okres Blansko, zapsané na
listu vlastnictví č. 2702 vedeném Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj, katastrální
pracoviště Blansko, obdrželo dne 11. 11. 2021 „Přijetí nabídky ke koupi bytové jednotky“ za
kupní cenu 2 330 000 Kč od stávajících nájemců pana Jana Sojky a paní Sylvy Kulíškové,
Opletalova 38a, Adamov, zaslané odborem SMM dne 30.7.2021.
Záměr prodeje byl schválen na 16. zasedání Zastupitelstva města Adamova dne 28. 6. 2021
formou přímého prodeje za minimální nabídkovou cenu 2 330 000 Kč dle Pravidel pro prodej
bytových jednotek z majetku města Adamova, odstavce 3.1. – dle zákonného předkupního
práva.
V souladu se zněním § 39 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, byl záměr prodeje bytové
jednotky č. 346/19 ve vlastnictví obce zveřejněn na úřední desce (vyvěšeno 30. 7. 2021,
sejmuto 17. 8. 2021).
Zastupitelstvu města Adamova je předložena Kupní smlouva č. 03/2021/BJ, která byla
konzultována s JUDr. Michalem Skoumalem a zaslána současně s nabídkou ke koupi
stávajícím nájemcům – panu Janu Sojkovi a paní Sylvě Kulíškové, kteří mají zájem o koupi
bytové jednotky do podílového spoluvlastnictví. Oba nájemci stvrdili vážný zájem o koupi
bytové jednotky podepsanou kupní smlouvou dne 10.11.2021. Kupní cena ve výši 2 330 000
Kč je splatná ve lhůtě 3 měsíců ode dne uzavření kupní smlouvy.
Pan místostarosta vyzval přítomné k návrhům a diskusím.
K tomuto bodu nebyla vedena diskuse.
Pan místostarosta tedy vyzval k hlasování o návrhu.
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Usnesení č. 9:
Zastupitelstvo města Adamova schvaluje Kupní smlouvu č. 03/2021/BJ na prodej bytové
jednotky č. 346/19 v bytovém domě č. p. 346 v k. ú. a obci Adamov a pověřuje starostu
města podpisem uvedené smlouvy.
Pro: 13
Proti: 1
Usnesení č. 9 bylo přijato.

Zdržel se: 0

Ad 9) Kupní smlouva 05/2021/BJ – byt č. 346/21 – Opletalova 38a
Město Adamov jako vlastník bytové jednotky č. 346/21 v budově č. p. 346, 347, stojící na
pozemku parc. č. st. 540 a spoluvlastnického podílu id. 5783/251846 na společných částech
domu a pozemku, to vše v katastrálním území a obci Adamov, okres Blansko, zapsané na
listu vlastnictví č. 2702 vedeném Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj, katastrální
pracoviště Blansko, obdrželo dne 20. 10. 2021 „Přijetí nabídky ke koupi bytové jednotky“ za
kupní cenu 2 370 000 Kč od stávajícího nájemce pana Miroslava Dittrycha, Opletalova 38a,
Adamov, zaslané odborem SMM dne 30.7.2021.
Záměr prodeje byl schválen na 16. zasedání Zastupitelstva města Adamova dne 28. 6. 2021
formou přímého prodeje za minimální nabídkovou cenu 2 370 000 Kč dle Pravidel pro prodej
bytových jednotek z majetku města Adamova, odstavce 3.1. – dle zákonného předkupního
práva.
V souladu se zněním § 39 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, byl záměr prodeje bytové
jednotky č. 346/21 ve vlastnictví obce zveřejněn na úřední desce (vyvěšeno 30. 7. 2021,
sejmuto 17. 8. 2021).
Zastupitelstvu města Adamova je předložena Kupní smlouva č. 05/2021/BJ, která byla
konzultována s JUDr. Michalem Skoumalem a zaslána současně s nabídkou ke koupi
stávajícímu nájemci – panu Miroslavu Dittrychovi, který má zájem o koupi bytové jednotky
do SJM s manželkou Alicí Dittrychovou. Oba manželé stvrdili vážný zájem o koupi bytové
jednotky podepsanou kupní smlouvou dne 19.10.2021. Kupní cena ve výši 2 370 000 Kč je
splatná ve lhůtě 3 měsíců ode dne uzavření kupní smlouvy.
Pan místostarosta vyzval přítomné k návrhům a diskusím.
K tomuto bodu nebyla vedena diskuse.
Pan místostarosta tedy vyzval k hlasování o návrhu.
Usnesení č. 10:
Zastupitelstvo města Adamova schvaluje Kupní smlouvu č. 05/2021/BJ na prodej bytové
jednotky č. 346/21 v bytovém domě č. p. 346 v k. ú. a obci Adamov a pověřuje starostu
města podpisem uvedené smlouvy.
Pro: 13
Proti: 1
Zdržel se: 0
Usnesení č. 10 bylo přijato.
Ad 10) Rozpočtové opatření č. 10/2021
Komentář k rozpočtovému opatření č. 10/2021:
1) Vzhledem ke změně odpisového plánu ZŠ a MŠ Adamov, p. o. a nařízenému 100% odvodu
z odpisů ve prospěch města se zvyšují příjmy města a zároveň se zvyšuje neinvestiční
příspěvek příspěvkové organizaci na pokrytí odpisů. Odpisový plán se zvýšil o 7.675,77 Kč na
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celkovou částku 1.407.542,93 Kč. Za zvýšením odpisů je svěření majetku pořízeného v rámci
projektu „Rozšíření odborné výuky ZŠ Ronovská v Adamově“.
2) K pokrytí nákladů na likvidaci nebezpečného odpadu, vzniklých jak v roce uplynulém, tak i
v období 1-10/2021, je nutný přesun finančních prostředků z § 3722 (Sběr a odvoz
komunálních odpadů) na § 3721 (Sběr a odvoz nebezpečných odpadů) ve výši 21.000,- Kč.
Pan místostarosta vyzval přítomné k návrhům a diskusím.
Protinávrh usnesení č. 11 – Jiří Němec
Komentář k doplněnému bodu č. 3
Ředitelství příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Adamov, požádalo o převod částky 260.271,- Kč
z neinvestičního příspěvku na rok 2021 do investičního transferu zřízené příspěvkové
organizaci. Úspora provozních prostředků vznikla v důsledku neuskutečnění venkovních
terénních úprav před ZŠ Komenského 4. Částka bude použita na pořízení 2 ks myčky na
nádobí (ŠJ MŠ Jilemnického, ŠJ ZŠ Komenského) v ceně 160.446,- Kč a sklopnou plynovou
pánev (ŠJ ZŠ Komenského) v ceně 99.825,- Kč.
K tomuto bodu nebyla vedena diskuse.
Pan místostarosta tedy vyzval k hlasování o návrhu.
Protinávrh usnesení č. 11:
Zastupitelstvo města Adamova schválilo rozpočtové opatření č. 10/2021 v následujícím
znění:
1) Změna odpisového plánu ZŠ a MŠ Adamov, příspěvkové organizace
Zvýšit rozpočet výdajů města
V § 3119
7.700,- Kč
Zvýšit rozpočet příjmů města
V § 3119
7.700,- Kč
§ 3119 neinvestiční příspěvek se tak zvyšuje o 7.700 Kč na 8.119.600,- Kč, z čehož:
Příspěvek na činnost činí
6.712.000,- Kč
Příspěvek na odpisy majetku činí 1.407.600,- Kč
2) Nebezpečný odpad
Zvýšit rozpočet výdajů města
V § 3721
Snížit rozpočet výdajů města
V § 3722

21.000,- Kč
21.000,- Kč

3) Změna závazných ukazatelů ZŠ a MŠ Adamov, p.o.
Zvýšit rozpočet výdajů města
V § 3119
260.300,- Kč
Snížit rozpočet výdajů města
V § 3119
260. 300,- Kč
§ 3119 neinvestiční příspěvek se tak snižuje o 260.300,- Kč na 7.859.300,- Kč
§ 3119 investiční transfer se tak zvyšuje o 260.300,- Kč na 260.300,- Kč
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Pro: 14
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 11 bylo přijato.
O původním usnesení se nejednalo.
Usnesení č. 11:
Zastupitelstvo města Adamova schválilo rozpočtové opatření č. 10/2021 v následujícím
znění:
1) Změna odpisového plánu ZŠ a MŠ Adamov, příspěvkové organizace
Zvýšit rozpočet výdajů města
V § 3119
7.700,- Kč
Zvýšit rozpočet příjmů města
V § 3119
7.700,- Kč
§ 3119 neinvestiční příspěvek se tak zvyšuje o 7.700 Kč na 8.119.600,- Kč, z čehož:
Příspěvek na činnost činí
6.712.000,- Kč
Příspěvek na odpisy majetku činí 1.407.600,- Kč
2) Nebezpečný odpad
Zvýšit rozpočet výdajů města
V § 3721
Snížit rozpočet výdajů města
V § 3722

21.000,- Kč
21.000,- Kč

Ad 11) Odpis nedobytných a nevymahatelných pohledávek
Zastupitelstvu města Adamova je předkládán návrh na odpis pohledávek Města Adamova
z rozvahového účtu 311 pro jejich nedobytnost a nevymahatelnost v celkové výši 176174,63
Kč (částka se skládá z jistiny ve výši 44898,- Kč a úroku z prodlení ve výši 131276,63 Kč) a dále
odpis pohledávek z podrozvahového účtu 905 v celkové výši 150217,- Kč (částka se skládá
z jistiny ve výši 21972,- Kč a úroku z prodlení ve výši 128245,- Kč. Celková výše pohledávek k
úplnému odpisu činí 326391,63 Kč. Jmenovitý soupis pohledávek je uveden v příloze, která
nebude součástí zápisu a to z důvodu GDPR.
Jedná se o pohledávku:
Poř. č. 1 za dlužníkem, která vznikla v roce 2020, kdy dlužník řádně nehradil nájemné a služby
na základě Smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 3/2018/B ze dne 25.06.2018. Dlužník
dne 02.08.2020 zemřel, proto byla pohledávka ve výši 2760,- Kč přihlášena dne 10.09.2020
do dědického řízení.
Dne 06.11.2020 bylo notářkou JUDr. Alenou Havránkovou, Ph.D. sděleno, že dědické řízení
bylo zastaveno ve smyslu ustanovení § 154 zák. 292/2013/ Sb., zákon o zvláštních řízeních
soudních. Z tohoto důvodu nebyli právní nástupci zůstavitele zjišťováni.
(citace § 154: „Zanechal-li zůstavitel majetek bez hodnoty nebo jen majetek nepatrné
hodnoty, soud usnesením vydá zůstavitelův majetek tomu, kdo se postaral o pohřeb, jestliže
s nabytím tohoto majetku vyslovil souhlas, a současně řízení zastaví; to neplatí o takovém
majetku zůstavitele, o němž zákon stanoví, že k němu nabývají vlastnické právo jiné osoby.“)
Vzhledem k tomu, že nebyli zjištěni žádní nástupci zůstavitele, tak není možné pohledávku
vymáhat. Proto OE navrhuje nevymahatelnou pohledávku vyřadit z rozvahového účtu a
neevidovat ani v podrozvahové evidenci města.
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Poř. č. 2 za dlužníkem, která vznikla v r. 2010, a která byla od téhož roku vymáhána
prostřednictvím soudního exekutora. Žaloba byla podána za opravy v bytu na ul.
Komenského 6 v celkové výši 33364,- Kč. Soudní exekutor vymohl pouze část ze žalované
částky a to ve výši 17250,- Kč. Dle usnesení OS v Blansku č.j. 60 D 1098/2016-10 dlužník dne
05.10.2016 zemřel bez zanechání majetku. Exekuce byla z tohoto důvodu zastavena v plném
rozsahu.
Vzhledem k tomu, že nebyli zjištěni žádní nástupci zůstavitele, tak není možné pohledávku
vymáhat. Proto OE navrhuje nevymahatelnou pohledávku ve výši 16114,- Kč vyřadit
z rozvahového účtu a neevidovat ani v podrozvahové evidenci města.
Poř. č. 3 za dlužníkem, která vznikla v roce 2014, kdy dlužník neuhradil fakturu č. 1410118 ve
výši 73,- Kč za řádkovou inzerci ve Zpravodaji se splatností 15.05.2014. Dlužníkovi byly
zaslány dvě upomínky s náhradním termínem splatnosti, na které však nereagoval.
Od vymáhání této pohledávky bylo upuštěno a to z důvodu nepoměrné výše nákladů
spojených s vymáháním nedoplatku (soudní poplatek min. 600,- Kč a náklady řízení spojené
s vymáháním min. 1500,-Kč). Proto OE navrhuje nedobytnou pohledávku vyřadit
z rozvahového účtu a neevidovat ani v podrozvahové evidenci města.
Poř. č. 4 za dlužníkem, která vznikla v roce 2014, kdy dlužník neuhradil faktury č. 1410211,
1410224 za poplatek z místa a hlášení v rozhlase se splatností 14.11.2014 a 24.11.2014
v celkové výši 229,- Kč. Dlužníkovi byly zaslány dvě upomínky s náhradním termínem
splatnosti, na které však nereagoval.
Od vymáhání této pohledávky bylo upuštěno, neboť dlužník na sebe vyhlásil insolvenci a jeho
míra uspokojení věřitelů byla 30%, což činí 68,70 Kč. Vymožená částka by nepokryla ani
náklady spojené s vymáháním a evidencí pohledávky. Dlužník byl od placení dosud
neuspokojených pohledávek soudem osvobozen. Proto OE navrhuje nedobytnou pohledávku
vyřadit z rozvahového účtu a neevidovat ani v podrozvahové evidenci města.
Poř. č. 5 za dlužníkem, která vznikla v roce 2015, kdy dlužník neuhradil faktury č. 1510073,
1510082, 1510087, 1510108 za poplatek z místa a hlášení v rozhlase se splatností
18.03.2015, 02.04.2015 a 16.04.2015 v celkové výši 1305,- Kč. Dlužníkovi byly zaslány dvě
upomínky s náhradním termínem splatnosti, na které však nereagoval.
Od vymáhání této pohledávky bylo upuštěno, neboť náklady spojené s vymáháním
prostřednictvím soudního exekutora by byly v nepoměrné výši vzhledem k uvedenému
nedoplatku. Dlužník na sebe také vyhlásil insolvenci. Aktuální míra uspokojení věřitelů jsou
2%, což činí 26,- Kč a předpokládaná míra uspokojení za 5 let je 13%, což činí 170,- Kč. Proto
OE navrhuje nedobytnou pohledávku vyřadit z rozvahového účtu a neevidovat ani
v podrozvahové evidenci města.
Poř. č. 6 za dlužníkem, která vznikla v období leden 2004 až prosinec 2005, kdy dlužník řádně
nehradil nájemné a služby na základě smlouvy o nájmu bytu. Pohledávka ve výši 24417,- Kč
včetně příslušenství ve výši 111324,46 Kč byla od roku 2007 do roku 2016 vymáhána
prostřednictvím soudního exekuta. Dne 04.10.2016 byla exekuce zastavena v plném rozsahu,
neboť v průběhu exekučního řízení bylo zjištěno, že veškeré součinnosti jsou negativní, řízení
je bezvýsledně vedeno již od 08.11.2007, postižený majetek je bezpředmětný, vymoženo
bylo celkem 0,00 Kč a lze předpokládat, že výtěžek exekuce nepostačí ani ke krytí nákladů
exekuce. Tento stav je k dnešnímu dni neměnný, proto OE navrhuje nedobytnou pohledávku
vyřadit z rozvahového účtu a neevidovat ani v podrozvahové evidenci města.
Poř. č. 7 za dlužníkem, který řádně nehradil nájemné a služby na základě smlouvy o nájmu
bytu. Pohledávka na nájmu ve výši 21972,- Kč včetně příslušenství ve výši 128245,- Kč byla
20.03.2017 odepsána do podrozvahové evidence na základě Usnesení z 57. schůze Rady
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města Adamova konané dne 20.03.2017. Téhož dne byla exekuce zastavena v plném
rozsahu, neboť v průběhu exekučního řízení bylo zjištěno, že veškeré součinnosti jsou
negativní, řízení je bezvýsledně vedeno již od 08.11.2007, postižený majetek je
bezpředmětný, vymoženo bylo celkem 0,00 Kč a lze předpokládat, že výtěžek exekuce
nepostačí ani ke krytí nákladů exekuce. Z těchto důvodů navrhuje OE nedobytnou
pohledávku vyřadit z podrozvahové evidence.
Pan místostarosta vyzval přítomné k návrhům a diskusím.
Diskuse:
Pan Budiš si myslí, že neplacení a prominutí není výchovné. Stejný názor má paní Bychlerová,
má zkušenosti u SVJ.
Paní Koudelová souhlasí s panem Budišem a nesouhlasí s tím, že lidé ve městě dále žijí a
vytváří další dluhy, které opět neuhradí. Vadí jí celý systém, který neplatičům umožňuje
odpustit dluhy.
Pan Truhlář souhlasí se systémem milostivé léto, kdy se odpustí úroky a dlužná částka se
uhradí.
Pan Baisa měl osobní poznámku, že jednoho dlužníka zná delší dobu a tento člověk chce
pracovat, ale jeho zdravotní stav není dobrý a je nezaměstnatelný.
Pan místostarosta tedy vyzval k hlasování o návrhu.
Usnesení č. 12:
Zastupitelstvo města Adamova schválilo odpis nedobytných a nevymahatelných
pohledávek dle zápisu.
Pro: 13
Proti: 1
Zdržel se: 0
Usnesení č. 12 bylo přijato.
Ad 12) Obecně závazná vyhláška č. 3/2021, kterou se ruší Obecně závazná vyhláška č. 4/2019
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů
Zastupitelstvu města Adamova je předkládána vyhláška č. 3/2021, kterou se ruší Obecně
závazná vyhláška č. 4/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen „OZV“).
Původní záměr města Adamova byl, s ohledem na novelu zák. č. 565/1990 Sb. o místních
poplatcích, vydat OZV na rok 2022, která bude jednak zavádět vyšší poplatek za svoz
komunálního odpadu, odpovídající nákladům, dále ponechá osvobození pro poplatníky, kteří
nemají na svém poplatkovém účtu nedoplatek vůči městu, stejně jak tomu bylo v posledních
2 letech. Takto vypracovaný návrh OZV byl dne 24.9.2021 zaslán na Ministerstvo vnitra,
odbor veřejné správy, dozoru a kontroly k posouzení (dále jen „MV“).
Dne 29.11.2021 obdrželo město Adamov od MV negativní vyjádření k návrhu OZV, a to
konkrétně ke způsobu osvobození poplatníků. Jejich stanovisko znělo upustit od tohoto
způsobu osvobození, přestože ke stejnému způsobu osvobození v předchozí OZV námitky
neměli.
Pokud tedy město Adamov nechce opětovně zavést poplatek pro všechny bez možnosti
osvobození od poplatku, vydání nové OZV je bezpředmětné a stávající OZV č. 4/2019 musí
být zrušena. Zrušení OZV však neznamená, že nedoplatky z minulých let nebudou nadále

- 12
- 1
2
-

vymáhány prostřednictvím exekutora. Za poslední 2 roky poklesl počet neplatičů o 36%.
Jednalo se převážně o ty poplatníky (dlužníky), kteří uhradili svůj dluh z minulých let
s ohledem na možnost osvobození pro nastávající roky. Zbývajících 64% tvoří dlužníci, kteří
svůj nedoplatek dlouhodobě neřeší a ani možnost osvobození je nepřiměla k úhradě dluhu,
stejně tak je nepřiměla k úhradě ani hrozba navýšení poplatku až na trojnásobek, ke kterému
se přistupuje v případě neuhrazení poplatku včas a ve správné výši.
Pan místostarosta vyzval přítomné k návrhům a diskusím.
Diskuse:
Pan Budiš řekl, že se jedná o stejný případ, jako u odpisu pohledávek.
Paní Můčková popsala průběh vymáhání dluhů při systému neodpuštění poplatku u dlužníků,
kteří se v začátku snažili dluh uhradit nebo sjednat splátkový poplatek. Je druh dlužníků,
kterým je vše jedno a nic na ně neplatí. Pozitivní diskriminace na ně nezapůsobila.
Paní Koudelová se nelíbí systém, který umožní dlužníkům dluh neuhradit a po deseti letech
odepsat v účetnictví.
Pan starosta dodal, že v tomto případě dluhy neodepisujeme, ale budou standardně
vymáhány.
Pan místostarosta tedy vyzval k hlasování o návrhu.
Usnesení č. 13:
Zastupitelstvo města Adamova schválilo Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2021, kterou se
ruší Obecně závazná vyhláška č. 4/2019 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Pro: 12
Proti: 0
Zdržel se: 2
Usnesení č. 13 bylo přijato.
Ad 13) Obecně závazná vyhláška č. 4/2021 o stanovení obecního systému odpadového
hospodářství
Zastupitelstvu města Adamova je předkládána nová OZV č. 4/2021 o stanovení obecního
systému odpadového hospodářství (dále jen „vyhláška“), kterou se ruší OZV č. 3/2015 o
stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadu a nakládání se stavebním odpadem na území města Adamova.
Od 1.1.2021 nabyla účinnosti nová odpadová legislativa, mimo jiné zákon o odpadech činí
obec odpovědnou také za nakládání s komunálním odpadem. Ke splnění povinností podle §
59 a § 60 zákona o odpadech obec nastaví obecní systém.
Návrh vyhlášky byl zaslán k právnímu posouzení Ministerstvu vnitra a nebyl shledán
v rozporu se zákonem.
Pan místostarosta vyzval přítomné k návrhům a diskusím.
K tomuto bodu nebyla vedena diskuse.
Pan místostarosta tedy vyzval k hlasování o návrhu.
Usnesení č. 14:
Zastupitelstvo města Adamova schválilo Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2021 o stanovení
obecního systému odpadového hospodářství.
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Pro: 14
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 14 bylo přijato.
Ad 14) Rozpočtové provizorium na období 1-2/2022
V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů je
předložen návrh rozpočtového provizoria Města Adamova na období leden a únor 2022
s komentářem, v odvětvovém třídění (dle příslušných paragrafů rozpočtové skladby).
Rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizoria se stanou příjmy a
výdaji rozpočtu na r. 2022, po jeho schválení.
Pan místostarosta vyzval přítomné k návrhům a diskusím.
K tomuto bodu nebyla vedena diskuse.
Pan místostarosta tedy vyzval k hlasování o návrhu.
Usnesení č. 15:
Zastupitelstvo města Adamova schválilo Rozpočtové provizorium na období leden-únor
2022 v tomto znění:
(v tis. Kč)
PŘÍJMY:
Pol. 1111 DPFO placená plátci
Pol. 1112 DPFO placená poplatníkem
Pol. 1113 DPFO vybíraná srážkou
Pol. 1121 DPPO
Pol. 1211 DPH
Pol. 1345 Poplatek za provoz systému komun. odpadu
Pol. 1341 Poplatek ze psů
Pol. 1343 Poplatek za užívání veř. prostranství
Pol. 1342 Poplatek z pobytu
Pol. 1361 Správní poplatky
Pol. 1381 Daň z hazardních her
Pol. 1511 Daň z nemovitých věcí
Pol. 2460 Splátky půjček od obyvatelstva
Pol. 4112 Neinv. př. transfery ze SR v rámci SDV
§ 1012 Podnikání a restr. v zemědělství a potr.
§ 2143 Cestovní ruch
§ 2144 Ostatní služby
§ 2221 Provoz veřejné silniční dopravy
§ 2310 Pitná voda
§ 2321 Odvád. a čišť. odp. vod a nakládání s kaly
§ 3319 Ost. záležitosti kultury
§ 3341 Rozhlas a televize
§ 3349 Ost. záležitosti sdělovacích prostředků
§ 3412 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
§ 3541 Prevence před drog., alkoh., nikotinem aj.
§ 3612 Bytové hospodářství
§ 3613 Nebytové hospodářství
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13 477,50
1 779,60
74,80
294,20
2 198,80
6 162,70
5,00
22,50
1,00
4,00
3,50
40,00
400,00
9,20
475,30
31,60
4,00
0,60
5,00
21,00
686,50
4,20
0,50
7,70
65,00
0,20
450,00
189,00

§ 3632 Pohřebnictví
§ 3634 Lokální zásobování teplem
§ 3639 Komunální služby a územní rozvoj
§ 3725 Využívání a zneškodňování komunál. odpadů
§ 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
§ 4351 Osobní asistence, peč. služba a podpora sam. bydlení
§ 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek
§ 6171 Činnost místní správy
§ 6310 Obecné příjmy a výdaje z fin. operací

19,00
428,50
1,00
6,40
2,00
80,00
1,00
3,50
0,20

FINANCOVÁNÍ :

4 801,70

Pol. 8124 Uhrazené splátky dlouh. přij. půjček
Pol. 8115 Změna stavu krátk. prostředků na účtech

- 413,50
5 215,20

VÝDAJE
18 279,20
§ 1012 Podnikání a restrukturalizace v zemědělství a potravinářství
15,00
§ 1014 Ozdrav. hosp. zvířat, pol. a spec. plodin
10,00
§ 2143 Cestovní ruch
47,10
§ 2212 Silnice
1422,10
§ 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací
161,00
§ 2221 Provoz veřejné silniční dopravy
25,00
§ 2292 Dopravní obslužnost
1 130,00
§ 2310 Pitná voda
2,00
§ 2321 Odvádění a čištění odpadních vod
500,00
§ 3119 Základní školy
1 317,50
§ 3319 Ostatní záležitosti kultury
478,50
§ 3341 Rozhlas a televize
166,00
§ 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků
50,00
§ 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostř.
40,00
§ 3412 Sportovní zařízení v majetku obce
782,00
§ 3541 Prevence před drog., alkoh., nikotinem aj.
184,00
§ 3612 Bytové hospodářství
185,00
§ 3613 Nebytové hospodářství
160,00
§ 3631 Veřejné osvětlení
1 210,00
§ 3632 Pohřebnictví
50,00
§ 3634 Lokální zásobování teplem
320,00
§ 3639 Komunální služby a územní rozvoj
100,00
§ 3721 Sběr a odvoz nebezpečných odpadů
50,00
§ 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů
933,00
§ 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů
160,00
§ 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
1528,50
§ 3900 Ost. činn. související se služb. pro obyv.
10,00
§ 4351 Osobní asistence, peč. služba a podpora sam. bydlení
721,00
§ 4399 Záležitosti soc. věcí a politiky zaměstná. j.n.
10,00
§ 5212 Ochrana obyvatelstva
3,00
§ 5213 Krizová opatření
60,00

- 15
- 1
5
-

§ 5272 Činnost územních orgánů krizového řízení
§ 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek
§ 5512 Požární ochrana – dobr. část
§ 6112 Zastupitelstva obcí
§ 6171 Činnost místní správy
§ 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
§ 6320 Pojištění funkčně nespecifikované
§ 6399 Ostatní finanční operace
§ 6402 Finanční vypořádání minulých let

45,00
602,50
897,50
967,50
3 388,50
6,00
70,00
450,00
21,50

Pro: 14
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 15 bylo přijato.
Ad 15) Sociální fond zaměstnanců Města Adamov
Zastupitelstvo města Adamova v r. 2004 podle ustanovení § 84 odst. 2 zákona č.
128/2000Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zřídilo peněžní fond s názvem „Sociální
fond zaměstnanců Města Adamov“ a současně stanovilo pravidla pro jeho používání.
V současnosti mají tato pravidla již 4 dodatky a stávají se tak nepřehlednými, některá
ustanovení jsou již zastaralá, neaktuální.
Zastupitelům jsou z uvedených důvodů předložena nová Pravidla pro používání Sociálního
fondu zaměstnanců Města Adamova, do kterých byly dodatky i další drobné změny
zakomponované a která svojí účinností nahradí pravidla stávající.
Pan místostarosta vyzval přítomné k návrhům a diskusím.
K tomuto bodu nebyla vedena diskuse.
Pan místostarosta tedy vyzval k hlasování o návrhu.
Usnesení č. 16:
Zastupitelstvo města Adamova schválilo Pravidla pro používání Sociálního fondu
zaměstnanců Města Adamov.
Pro: 14
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 16 bylo přijato.
Ad 16) Změna Dotačního programu pro poskytování dotací z rozpočtu města Adamova pro
přímou podporu sportu a tělovýchovy v Adamově na období 2019 – 2022
Zastupitelstvu města Adamova je po projednání na schůzi Rady města Adamova předložen
návrh Přílohy č. 2 – Žádost o dotaci, kterou bude nahrazena původní Příloha č. 2 – Žádost o
dotaci v Dotačním programu pro poskytování dotací z rozpočtu města Adamova pro přímou
podporu sportu a tělovýchovy v Adamově na období 2019 – 2022. Nová příloha je
předkládána z důvodu změn zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů ve znění pozdějších předpisů.
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. 17:
Zastupitelstvo města Adamova schválilo změnu Dotačního programu pro poskytování
dotací z rozpočtu města Adamova pro přímou podporu sportu a tělovýchovy v Adamově
na období 2019 – 2022 spočívající v úpravě Přílohy č. 2 – Žádost o dotaci, která je v souladu
s novelizací zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění
pozdějších předpisů.
Pro: 14
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 17 bylo přijato.
Ad 17) Změna Dotačního programu 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
Zastupitelstvu města Adamova je po projednání na schůzi Rady města Adamova předložen
návrh Přílohy č. 1 – Žádost o dotaci, kterou bude nahrazena původní Příloha č. 1 – Žádost o
dotaci v Dotačním programu 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. Nová příloha je předkládána z důvodu
změn zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění
pozdějších předpisů.
Pan místostarosta vyzval přítomné k návrhům a diskusím.
K tomuto bodu nebyla vedena diskuse.
Pan místostarosta tedy vyzval k hlasování o návrhu.
Usnesení č. 18:
Zastupitelstvo města Adamova schválilo změnu Dotačního programu 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 spočívající v úpravě Přílohy č. 1 – Žádost o dotaci, která je v souladu s novelizací
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších
předpisů.
Pro: 14
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 18 bylo přijato.
Ad 18) Dodatek č. 4 k vnitřnímu předpisu č. 2/2015 Poskytování cestovních náhrad
Zastupitelstvu města Adamova je předkládán Dodatek č. 4 k vnitřnímu předpisu č. 2/2015
Poskytování cestovních náhrad. Dodatek č. 4 je předkládán z důvodu předpokladu navýšení
sazeb stravného od 01. 01 2022, které bude stanoveno v nové vyhlášce MPSV o změně sazby
základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení
průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad. Tato vyhláška je
vždy vydávána pro následující kalendářní rok ke konci měsíce prosince roku předchozího.
Předpoklad je, že částky stravného budou vyšší než má Město Adamov stanoveno v Dodatku
č. 3 k vnitřnímu předpisu č. 2/2015 a pro proplacení cestovních příkazů začátkem roku 2022
by již nebylo možné schválení zastupitelstvem města.
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Pan místostarosta vyzval přítomné k návrhům a diskusím.
K tomuto bodu nebyla vedena diskuse.
Pan místostarosta tedy vyzval k hlasování o návrhu.
Usnesení č. 19:
Zastupitelstvo města Adamova schválilo Dodatek č. 4 k vnitřnímu předpisu č. 2/2015
Poskytování cestovních náhrad s účinností od 01. 01. 2022.
Pro: 14
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 19 bylo přijato.
Ad 19) Různé
Ad 20) Diskuse
Paní Koudelová poděkovala za upravení schodů u vstupu do MěÚ Adamov.
Pan starosta vyzval přítomné k zasílání případných připomínek ohledně rekonstrukce
koridoru, MHD ve vztahu k výlukám vlaků a náhradní dopravě. Připomínky předá na
kontrolních dnech stavby.
Paní Novotná upozornila na zpoždění autobusů a nasazení kloubových autobusů je
nešťastné. V době provozu náhradní dopravy probíhá oprava cesty kolem vody směrem na
Bílovice.
Ad 21) Závěr
Pan místostarosta poděkoval zastupitelům, popřál krásné svátky, v roce 2022 hodně zdraví a
ukončil zasedání zastupitelstva v 17.20 hodin.

Místostarosta:

Jiří Němec

Ověřovatelé zápisu:
Vladimír Suk

Soňa Bychlerová

Zápis vyhotoven dne: 16. 12. 2022
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ANO 2011
Bychlerová

Sdružení
nezáv. kand.
Bílý

Sdružení
nezáv. kand.
Baisa

Sdružení
nezáv. kand.
Vašíček

Sdružení
nezáv. kand.
Kupka

Sdružení
nezáv. kand.
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Z - ZDRŽEL SE,

Nez.sdr.obč.
AdamovaNSOA
Podrabská

A

KSČM
Koudelová

A

KRK
Adamov
Slavíček

A

Sdružení
nezáv.kad.
Suk

A

Sdružení
nezáv.kand.
Budiš

A

ODS
Truhlář

ODS
Němec

1

Číslo
usnesení

KDU - ČSL
Novotná

Sdružení
nezáv. kand.
Pilát

Závěrečný přehled hlasování na 19. zasedání Zastupitelstva města Adamova

