Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva města Adamova konaného
dne 22. 9. 2021 v 16:30 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, Kamil Vašíček, Soňa Bychlerová, Jiří Baisa
Hosté a občané: dle presenční listiny
Omluven: Ing. Petr Slavíček
Zapsala: Vratislava Chlupová
Ad 1) Zahájení
Pan starosta zahájil 17. 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 16. zasedání Zastupitelstva města Adamova byl podepsán všemi
ověřovateli, vyzval zastupitele, zda mají nějaké připomínky k zápisu. Nikdo žádnou
připomínku nevznesl. Uvedl, že zápis je uložen u paní tajemnice k nahlédnutí. Pan starosta
nechal určit návrhovou komisi a ověřovatele zápisu.
Usnesení č. 1:
Zastupitelstvo města Adamova určilo návrhovou komisi v následujícím složení:
KDU-ČSL:
bez návrhu
ODS:
RNDr. Karel Truhlář
KRK Adamov:
bez návrhu
Nezávislé sdružení občanů Adamova-NSOA: bez návrhu
KSČM:
Mária Koudelová
Sdružení nezávislých kandidátů:
Bc. Roman Pilát, MBA
ANO 2011
bez návrhu
Pro: 14
Proti: 0
Usnesení č. 1 bylo přijato.

Zdržel se: 0

Usnesení č. 2:
Zastupitelstvo města Adamova určilo ověřovatele zápisu v následujícím složení:
KDU-ČSL:
PharmDr. Jana Novotná
ODS:
Jiří Němec
KRK Adamov:
bez návrhu
Nezávislé sdružení občanů Adamova-NSOA:
bez návrhu
KSČM:
bez návrhu
Sdružení nezávislých kandidátů:
Vladimír Suk
ANO 2011
Soňa Bychlerová
Pro: 14
Proti: 0
Usnesení č. 2 bylo přijato.

Zdržel se: 0
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Program:
1) Zahájení
2) Kontrola úkolů
a) úkoly zastupitelů
b) připomínky občanů
3) Zápis z jednání Finančního výboru
4) Poskytnutí dotací z rozpočtu města – přímá podpora sportu a tělovýchovy
5) Kupní smlouva 01/2021/BJ – byt č. 347/20 – Opletalova 38b
6) Dodatek č. 5 ke Zřizovací listině ZŠ a MŠ Adamov
7) Přijetí dotace na volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
8) Přijetí příspěvku na obnovu nemovité kulturní památky - hřbitov
9) Projekt „Technika pro JSDH Adamov“
10) Přijetí dotace na pořízení věcných prostředků požární ochrany pro JSDH
11) Smlouvy o zápůjčce ze sociálního fondu Města Adamova
12) Rozpočtové opatření č. 8/2021
13) Příprava rozpočtu na rok 2022
14) Různé
15) Diskuse
16) 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. Prodej části pozemku par. č. 392/4 je v řešení, pravděpodobně se ním bude
zastupitelstvo zabývat v prosinci. Pan starosta konstatoval, že osvětlení průchodu
obchodním domem se s majitelem stále řeší, nyní je průchod odpojen od elektřiny. Hledá se
provizorní alternativa. Záměr prodeje části pozemku určeného pro parkoviště vzniklého
obytného domu byl opětovně vyvěšen. Nebude prodán celý pozemek, pouze jeho část a
nepočítá se v žádném případě s prodejem ploch mimo budoucí plochy parkování včetně
příjezdu k němu. Na jednom zastupitelstvu budou projednány smlouvy o smlouvách
budoucích, jak kupní, tak služebnosti, tj. především služebnost průchodu a další podmínky.
V řešení je prostranství za domem ve spolupráci s investorem. Pravděpodobně dojde
k napojení objektu na centrální zásobování teplem na náklady investora, což by přispělo
k další větší stabilitě celé soustavy v rámci odběru tepla ve městě.
Komentář k úkolu ze 13. ZM k možnému odkupu pozemku parc. č. 511/1 přednesl pan
starosta. Avizované pondělní jednání neproběhlo. Zastupitelé budou průběžně informováni.
Rada města pokračuje v projednávání věcí s tímto projektem spojených. Aktuálně především
o vyjednání možné, dříve zmiňované deponie, podkladů a podmínek výběrového řízení na
stavbu samotnou. Ve finální fázi rozhodne o investici zastupitelstvo.
Odprodej části pozemku par. č. 252/23 zahrádky pod garážemi na Komenského je stále
v jednání, čeká se na znalecký posudek.
Pan starosta vyzval přítomné k návrhům a diskusi.
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Nebyly předloženy žádné návrhy a nebyla vedena žádná diskuse.
b) připomínky občanů
Nebyly žádné připomínky občanů.
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 16. jednání Finančního výboru
konaného dne 20. 9. 2021.
Pan starosta vyzval přítomné k návrhům a diskusím.
K tomuto bodu nebyla vedena diskuse.
Pan starosta tedy vyzval k hlasování o návrhu.
Usnesení č. 4:
Zastupitelstvo města Adamova vzalo na vědomí zápis z 16. jednání Finančního výboru
konaného dne 20. 9. 2021.
Pro: 14
Proti: 0
Usnesení č. 4 bylo přijato.

Zdržel se: 0

Ad 4) Poskytnutí dotací z rozpočtu města – přímá podpora sportu a tělovýchovy
Jedná se o poskytnutí dotací na II. pololetí r. 2021 v rámci dotačního programu pro
poskytování dotací z rozpočtu města Adamova pro přímou podporu sportu a tělovýchovy
v Adamově na období 2019 – 2022.
Ve vypracovaných a předložených smlouvách o poskytnutí dotace je uvedená částka dotace,
která vychází ze zpracovaných výsledků bodového hodnocení na II. pololetí 2021(budou
tvořit přílohu č. 1 zápisu) a ze schváleného dotačního programu.
Pan starosta vyzval přítomné k návrhům a diskusím.
Diskuse:
Pan Němec a dr. Truhlář podali ústně oznámení o osobním zájmu k projednávané věci dle
zákona č. 159/2006 Sb. o střetu zájmů a budou hlasovat.
Pan starosta tedy vyzval k hlasování o návrhu.
Usnesení č. 5:
Zastupitelstvo města Adamova schválilo:
a) poskytnutí dotace v rámci dotačního programu pro poskytování dotací pro přímou
podporu sportu a tělovýchovy FK Adamov, z.s. ve výši dle přílohy č. 1 zápisu a současně
veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Adamova č. 40/2021,
b) poskytnutí dotace v rámci dotačního programu pro poskytování dotací pro přímou
podporu sportu a tělovýchovy Šipkovému klubu Adamov, spolku ve výši dle přílohy č. 1
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zápisu a současně veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Adamova
č. 41/2021,
c) poskytnutí dotace v rámci dotačního programu pro poskytování dotací pro přímou
podporu sportu a tělovýchovy FENYXi Pétanque Adamov, z.s. ve výši dle přílohy č. 1 zápisu
a současně veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Adamova č.
42/2021,
d) poskytnutí dotace v rámci dotačního programu pro poskytování dotací pro přímou
podporu sportu a tělovýchovy Tělocvičné jednotě Sokol Adamov ve výši dle přílohy č. 1
zápisu a současně veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Adamova
č. 43/2021,
e) poskytnutí dotace v rámci dotačního programu pro poskytování dotací pro přímou
podporu sportu a tělovýchovy Spartaku Adamov, z.s. ve výši dle přílohy č. 1 zápisu a
současně veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Adamova č.
44/2021,
f) poskytnutí dotace v rámci dotačního programu pro poskytování dotací pro přímou
podporu sportu a tělovýchovy Judo Klubu Samuraj Adamov ve výši dle přílohy č. 1 zápisu a
současně veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Adamova č.
45/2021,
g) poskytnutí dotace v rámci dotačního programu pro poskytování dotací pro přímou
podporu sportu a tělovýchovy Občanskému sdružení Volejbal Adamov ve výši dle přílohy č.
1 zápisu a současně veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Města
Adamova č. 46/2021,
h) poskytnutí dotace v rámci dotačního programu pro poskytování dotací pro přímou
podporu sportu a tělovýchovy základní organizaci MSKS – kynologický klub ve výši dle
přílohy č. 1 zápisu a současně veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu
Města Adamova č. 47/2021,
ch) poskytnutí dotace v rámci dotačního programu pro poskytování dotací pro přímou
podporu sportu a tělovýchovy Ajetu Adamov, z.s. ve výši dle přílohy č. 1 zápisu a současně
veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Adamova č. 48/2021.
Pro: 14
Proti: 0
Usnesení č. 5 bylo přijato.

Zdržel se: 0

Ad 5) Kupní smlouva 01/2021/BJ – byt č. 347/20 – Opletalova 38b
Město Adamov jako vlastník bytové jednotky č. 347/20 v budově č. p. 346, 347, stojící na
pozemku parc. č. st. 540 a spoluvlastnického podílu id. 5117/251846 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 23. 8. 2021 „Přijetí nabídky ke koupi bytové jednotky“ za
kupní cenu 1 690 000 Kč od stávajícího nájemce paní Lenky Hlouškové, 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 1 690 000 Kč dle Pravidel pro prodej
bytových jednotek z majetku města Adamova, odstavce 3.1. – dle zákonného předkupního
práva.
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V souladu se zněním § 39 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, byl záměr prodeje bytové
jednotky č. 347/20 ve vlastnictví obce zveřejněn na úřední desce (vyvěšeno 24. 5. 2021,
sejmuto 9. 6. 2021).
Zastupitelstvu města Adamova je předložena Kupní smlouva č. 01/2021/BJ, která byla
konzultována s JUDr. Michalem Skoumalem a zaslána současně s nabídkou ke koupi
stávajícímu nájemci – paní Lence Hlouškové, která má zájem o koupi bytové jednotky do SJM
s manželem Dušanem Hlouškem. Oba manželé stvrdili vážný zájem o koupi bytové jednotky
podepsanou kupní smlouvou dne 23.8.2021. Kupní cena ve výši 1 690 000 Kč je splatná ve
lhůtě 3 měsíců ode dne uzavření kupní 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. 6:
Zastupitelstvo města Adamova schvaluje Kupní smlouvu č. 01/2021/BJ na prodej bytové
jednotky č. 347/20 v bytovém domě č. p. 347 v k. ú. a obci Adamov a pověřuje starostu
města podpisem uvedené smlouvy.
Pro: 14
Proti: 0
Usnesení č. 6 bylo přijato.

Zdržel se: 0

Ad 6) Dodatek č. 5 ke Zřizovací listině ZŠ a MŠ Adamov
V r. 2020 byla dokončena realizace akce: „Rozšíření odborné výuky ZŠ Ronovská v Adamově“,
za celkovou cenu 28.712.684,16 Kč.
Realizace akce spočívala v pořízení drobného hmotného dlouhodobého majetku, hmotného
dlouhodobého majetku (přístroje, zařízení), nehmotného majetku (programové vybavení),
ale také se zvýšila hodnota budovy o 24.715.911,19 Kč. Jelikož budova ZŠ Ronovská, stejně
jako ostatní budovy ZŠ a MŠ Adamov, byla formou zřizovací listiny předána k hospodaření
Základní škole a mateřské škole Adamov, příspěvkové organizaci, Dodatkem č. 5 ke zřizovací
listině se upravuje hodnota předaného nemovitého majetku z částky 10.981.660,74 Kč na
35.697.571,93 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. 7:
Zastupitelstvo města Adamova schválilo Dodatek č. 5 ke Zřizovací listině Základní školy a
mateřské školy Adamov, příspěvkové organizace.
Pro: 14
Proti: 0
Usnesení č. 7 bylo přijato.

Zdržel se: 0
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Ad 7) Přijetí dotace na volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
Z KrÚ Jihomoravského kraje bylo doručeno na adresu Města Adamova oznámení o dotaci na
pokrytí výdajů spojených s volbami do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, vč. rozpisu
dotací pro jednotlivé obce JMK. Dotace pro město Adamov činí 144.000,- Kč.
Vyúčtování dotace bude provedeno příští rok v únoru, v rámci finančního vypořádání za rok
2021. V rámci finančního vypořádání budou řešeny i případné vratky či doplatky dotace.
Pan starosta vyzval přítomné k návrhům a diskusím.
K tomuto bodu nebyla vedena diskuse.
Pan starosta tedy vyzval k hlasování o návrhu.
Usnesení č. 8:
Zastupitelstvo města Adamova schválilo přijetí neinvestiční účelové dotace ve výši
144.000,- Kč na výdaje spojené s volbami do Parlamentu České republiky, které jsou
vyhlášené na dny 8. a 9. 10. 2021.
Pro: 14
Proti: 0
Usnesení č. 8 bylo přijato.

Zdržel se: 0

Ad 8) Přijetí příspěvku na obnovu nemovité kulturní památky – hřbitov
Na základě žádosti o zařazení do programu Podpora obnovy kulturních památek
prostřednictvím obcí s rozšířenou působností bylo Městu Adamovu doručeno dne 16. 7.
2021 Rozhodnutí Ministerstva kultury, o poskytnutí příspěvku na obnovu nemovité kulturní
památky – hřbitov, rejstř. č. ÚSKP 10588/7-8619, k. ú. Adamov, obec Adamov, okres Blansko,
kraj Jihomoravský.
Příspěvek ve výši 86.000,- Kč bude použitý na úhradu opravy vstupního portálu do areálu
starého hřbitova, konkrétně na kamenické, restaurátorské práce. Oprava již byla zahájena
zpracováním restaurátorského záměru, který byl následně schválený památkovým úřadem a
ORP Blansko. Na vypracování záměru a realizaci restaurátorských prací byla uzavřena
smlouva s kameníkem Mgr. A. Josefem Petrem z Jinačovic. Do 25. 1. 2022 musí být
Ministerstvu kultury předloženy doklady k finančnímu vypořádání.
Předpokládané náklady na celou akci: 144.310,- Kč
z toho:
20.570,- Kč vč. 21 % DPH - záměr,
123.740,- Kč vč. 15% DPH - restaurátorské práce, na které bude příspěvek využitý
Příspěvek MK
86.000,- Kč
Vlastní podíl města
58.310,- 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. 9:
Zastupitelstvo města Adamova schválilo přijetí účelového neinvestičního příspěvku
z Ministerstva kultury ve výši 86.000,- Kč, na obnovu nemovité kulturní památky – hřbitov,
rejstř. č. ÚSKP 10588/7-8619, k. ú. Adamov, obec Adamov, okres Blansko, kraj

- -6 6
-

Jihomoravský, a to na základě Rozhodnutí Ministerstva kultury o poskytnutí příspěvku č. j.
MK 47497/2021 OPP.
Pro: 14
Proti: 0
Usnesení č. 9 bylo přijato.

Zdržel se: 0

Ad 9) Projekt „Technika pro JSDH Adamov“
Městu Adamovu byla zaslána REGISTRACE AKCE A ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE
Identifikační
číslo
117D030003241,
Identifikační
číslo
EIS
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_076/0016076 k projektu „Technika pro JSDH Adamov“.
Poskytovatelem dotace je Ministerstvo pro místní rozvoj, program: 11703 – Integrovaný
regionální operační program.
Finanční rámec projektu:
Druh zdroje financování
Kč
Podíl
Dotace ze strukturálního fondu ERDF 507.423,50
95%
Národní veřejné zdroje – Ń obce
26.706,50
5%
Celkové způsobilé výdaje
534.130,00
100 %
Uvedená částka dotace je maximální, nebude překročena. Dotace bude vyplacena Ex post.
Cílem projektu je minimalizovat riziko vzniku a rozsahu následků mimořádných událostí nebo
krizových situací. Práce JSDH Adamov bude díky realizaci projektu více efektivní, neboť
v současné době nedisponuje dostatečným vybavením. V rámci projektu bude pořízen
hmotný dlouhodobý investiční majetek:
1) Radiostanice Hytera 605 PD, vč. nabíječů, antén
2) Osvětlovací systém ALDEBARAN 360 DEGREE Flex LED 960 vč. příslušenství
3) Kalové elektrické čerpadlo Flygt Ready 8S
4) Přívěsná cisterna pro zásobování pitnou vodou
Vzhledem k tomu, že poslední z uvedeného majetku bude pořízen až v příštím roce a celková
dotace tak bude příjmem rozpočtu na r. 2022, je nutné v rozpočtu na tento rok zabezpečit
předfinancování projektu z vlastních zdrojů.
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 realizaci projektu s Identifikačním číslem EIS
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_076/0016076 s názvem „Technika pro JSDH Adamov“.
Pro: 14
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 10 bylo přijato.
Ad 10) Přijetí dotace na pořízení věcných prostředků požární ochrany pro JSDH
Městu Adamovu byla na základě žádosti podané v rámci dotačního programu „Podpora
jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Jihomoravského kraje pro rok 2021“ schválena
dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje, a to ve výši 90.000,- Kč. Dotace je určena na
realizaci projektu „Pořízení věcných prostředků požární ochrany pro JSDH Adamov“. Dotace
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bude použita na nákup drobného hmotného dlouhodobého majetku, konkrétně zásahový
tablet, zádovou stříkačku, pláštěnky do deště pro členy jednotky, nehodovou clonu, plovoucí
motorové čerpadlo, vše v předpokládané celkové hodnotě 135.600,- Kč. Poskytovaná dotace
představuje max. 70 % uznatelných výdajů.
Finanční vypořádání dotace musí být předloženo na KrÚ JMK do 31. 1. 2022.
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 přijetí účelové neinvestiční dotace z JMK na
projekt „Pořízení věcných prostředků požární ochrany pro JSDH Adamov“ ve výši 90.000,Kč, a to na základě Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje č. JMK
070931/21/OKH.
Pro: 14
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 11 bylo přijato.
Ad 11) Smlouvy o zápůjčce ze sociálního fondu Města Adamova
Dle interních předpisů upravujících sociálních fond Města Adamova, je možné
zaměstnancům Města Adamova z tohoto fondu poskytovat na základě písemné žádosti
zápůjčky v maximální výši 30.000,- Kč, a to na pořízení domu či bytu do vlastnictví nebo
spoluvlastnictví nebo na koupi bytového zařízení. Zájemci jsou uspokojováni dle pořadí
došlých písemných žádostí sestavených do pořadníku, pokud komise pro schvalování
zápůjček nerozhodne jinak a pokud je ve fondu dostatek finančních prostředků.
V rozpočtu sociálního fondu na r. 2021 byla schválená celková suma určená k poskytnutí
zápůjček, a to 60.000,- Kč. Z této sumy vzhledem k absenci žádostí nebylo zatím v letošním
roce čerpáno.
Začátkem měsíce září byly přijaté 2 žádosti o zápůjčku, u obou požadovaná výše činí 30.000,Kč. Komise pro poskytování zápůjček se sešla dne 6. 9. 2021 a souhlasila s poskytnutím
zápůjček oběma zaměstnankyním na koupi bytového zařízení, z nichž jedna bude mít
splatnost 2 roky a druhá 3 roky od jejich poskytnutí. Dle § 85 písm. j) zákona č. 128/2000
Sb., o obcích je rozhodování o uzavření smlouvy o poskytnutí zápůjčky vyhrazeno
zastupitelstvu.
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:
a) schválilo uzavření smlouvy o zápůjčce ze sociálního fondu Města Adamova č. 48,
b) schválilo uzavření smlouvy o zápůjčce ze sociálního fondu Města Adamova č. 49.
Pro: 14
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 12 bylo přijato.
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Ad 12) Rozpočtové opatření č. 8/2021
Komentář k rozpočtovému opatření č. 8/2021:
1) Přijetí neinvestičního příspěvku ve výši 86.000,- Kč z Ministerstva kultury, z programu
na podporu obnovy kulturních památek. Příspěvek bude použitý na restaurování
portálu vstupní brány na starém hřbitově.
2) V rozpočtu na r. 2021 bylo počítáno v § 3632 s financováním celkové výše opravy
portálu vstupní brány na hřbitově z vlastních zdrojů. Vzhledem k přijetí příspěvku (viz
bod 1) může být částka 86.000,- Kč převedena na § 2219 a bude použita na zvýšené
náklady rekonstrukce serpentin vedoucích kolem Hotelu k ul. Komenského.
3) Přijetí dotace ve výši 90.000,- Kč z JMK na pořízení věcných prostředků požární
ochrany pro JSDH Adamov na základě programu Podpora jednotek sborů
dobrovolných hasičů obcí JMK pro rok 2021.
4) Projekt „Technika pro JSDH Adamov“ spočívá v pořízení hmotného investičního
majetku pro JSDH Adamov. Na tento projekt získalo město dotaci z EU v max. výši
507.423,50 Kč. Podíl dotace na celkových způsobilých výdajích: 95%. Část majetku
bude pořízena v r. 2021 a část v r. 2022. Jelikož se jedná o dotaci Ex post, bude městu
poskytnuta až po ukončení projektu, tj. v r. 2022. Z uvedeného důvodu je nutné
předfinancovat výdaje projektu r. 2021 z vlastních zdrojů. V rozpočtu byla na
dofinancování z vlastních zdrojů připravena částka 60.000,- Kč, je třeba ji navýšit o
252.700,- Kč (pokrytí uznatelných výdajů realizovaných v tomto roce dle
předpokládaných cen majetku v žádosti o dotaci) a o případnou rezervu, na
dofinancování v případě zvýšení cen. Bude využito finančních prostředků
z kompenzačního bonusu, uložených v § 2219.
5) Přijetí dotace ve výši 144.000,- Kč na úhradu výdajů souvisejících s konáním voleb do
Parlamentu České republiky, které byly vyhlášené na dny 8. a 9. října 2021. Vzhledem
k protiepidemickým opatřením ve volbách (směrnice o zajištění prostředků je
v současné době ve schvalovacím řízení) pro jistotu navyšujeme předpokládané
náklady o 10 tis. Kč, které dofinancujeme z vlastních zdrojů. Pokud se tyto prostředky
použijí k úhradě výdajů spojených s volbami, bude si je Město následně nárokovat
v rámci vyúčtování v následujícím roce.
6) Technická skupina měla v rámci propagace nových výrobků od firmy GARDENTECH
vypůjčený žací stroj. Bohužel při sekání na nerovném terénu došlo ke smyku a
k poničení stroje. Cena opravy je předpokládána ve výši 72.000,- Kč. Škodní událost je
uplatňována na pojišťovně, úhradu za opravu je však nutné provést před ukončením
škodní události. Bude využito rezervy z kompenzačního bonusu.
7) Vzhledem k nedostupnosti dřeva, růstu jeho ceny a nutnosti údržby laviček je
navrženo prkna na lavičkách nahradit materiálem „Transform prkno lavičkové“. Jedná
se o plastová prkna, která mají vynikající odolnost proti povětrnostním vlivům,
vlhkosti, hnilobě, plísním, houbám, cizopasníkům a běžným chemikáliím. Jsou
nenasákavé, mají lehce čistitelný povrch a nevyžadují ani z dlouhodobého hlediska
žádnou údržbu. Aktuální potřeba materiálu byla vyčíslena na 45.000,- Kč. Bude
využito rezervy z kompenzačního bonusu.
8) Vlivem koronavirové krize došlo po zúčtování poskytnutých záloh na provoz MHD
Adamov ke vzniku nedoplatku za období leden – červen 2021 ve výši 398.010,- Kč.
V uvedeném období došlo k poklesu tržeb z důvodu snížení poptávky po přepravě
MHD. S kompenzací ztráty se v rozpočtu počítalo, ale ne s tak vysokou částkou. Bude
využito opět rezervy z § 2219.

- -9 9
-

Pan starosta vyzval přítomné k návrhům a diskusím.
Protinávrh usnesení č. 13 – Ing. Petr Kupka
Komentář k doplněnému bodu č. 9
Poskytnutí finančního daru ve výši 20 tis. Kč ve prospěch sbírky na pomoc lidem zasaženým
výbuchem rodinného domku v Koryčanech dne 15. 9. 2021, kterou vyhlásila Charita Kroměříž
ve spolupráci s městem Koryčany. Na základě komunikace se starostkou Koryčan bylo
zjištěno, že peníze ze sbírkového konta jsou určené výhradně pro rodiny dobrovolných
hasičů, kteří při zásahu zemřeli či byli zraněni a jejich léčba si vyžádá dlouhodobou
rekonvalescenci.
Na dar budou použity finanční prostředky z přeplatku vzniklého z vyúčtování spotřeby plynu
za loňský rok v objektu hasičské zbrojnice.
Diskuse:
Pan Truhlář má obavu, aby dar nebyl použit na opravu zničeného domu. Zastává názor, že by
se mělo počkat, až se vyšetří, kdo zavinil výbuch domku a způsobil tragickou událost
spojenou s úmrtím a zraněním dobrovolných hasičů. Sbírka je podle jeho názoru obecná,
není přímo určena pro hasiče. Proto do této sbírky zatím nechtějí jít ani zastupitelé Zlínského
kraje, což zaznělo v televizní reportáži. O finančním daru mají rozhodovat až v listopadu
s rozumem a adekvátně.
Pan Kupka vysvětlil, že starostka Koryčan telefonicky potvrdila účel sbírky, která je určena
přímo pro rodiny postižených hasičů. Fakta jsou tragická, ať byla příčina jakákoliv. Dar půjde
z ušetřených prostředků hasičů města. Není to pro rozpočet města zásadní částka, je hlavně
z morálního hlediska důležitá. Není třeba vyčkat na vyšetření příčiny.
Paní Mašková, vedoucí ekonomického odboru osobně mluvila se starostkou Koryčan a
informaci také potvrdila. Poskytnuté finanční prostředky chtějí použít právě nejen pro rodiny
zemřelých, ale také pro rodiny zraněných, jejichž léčení může trvat dlouho a rodiny by byly
bez prostředků. Opravdu budou finanční prostředky určeny pro rodiny hasičů. Sbírka nebude
použita na opravu zničeného domu. Majitelé domku mají uzavřenou pojistnou smlouvu a ta
pokryje náklady na domek.
Paní Koudelová souhlasí s poskytnutím daru, jedná se o malou částku, která pro rozpočet
není rozhodující.
Pan starosta tedy vyzval k hlasování o návrhu.
Protinávrh usnesení č. 13:
Zastupitelstvo města Adamova schválilo rozpočtové opatření č. 8/2021 v následujícím
znění:
1) Přijetí neinvestičního příspěvku z MK na obnovu nemovité kulturní památky
– hřbitov
Zvýšit rozpočet příjmů města
V pol. 4116 ÚZ 34002
86.000,- Kč
Zvýšit rozpočet výdajů města
V § 3632 ÚZ 34002
86.000,- Kč
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2) Oprava chodníku k ul. Komenského
Snížit rozpočet výdajů města
V § 3632
Zvýšit rozpočet výdajů města
V § 2219

86.000,- Kč
86.000,- Kč

3) Přijetí neinvestiční dotace z JMK na pořízení věcných prostředků požární ochrany
pro JSDH Adamov
Zvýšit rozpočet příjmů města
V pol. 4122 ÚZ 00551
90.000,- Kč
Zvýšit rozpočet výdajů města
V § 5512 ÚZ 00551
90.000,- Kč
4) Projekt „Technika pro JSDH Adamov“
Snížit rozpočet výdajů města
V § 2219
Zvýšit rozpočet výdajů města
V § 5512 ÚZ 17969

280.000,- Kč
280.000,- Kč

5) Přijetí dotace z MF na volby do Parlamentu České republiky
Zvýšit rozpočet příjmů města
V pol. 4111 ÚZ 98071
144.000,- Kč
Zvýšit rozpočet příjmů města
V § 3631
10.000,- Kč
Zvýšit rozpočet výdajů města
V § 6114 ÚZ 98071
1.000,- Kč
V § 6114 ÚZ 98071
114.000,- Kč
V § 6114 ÚZ 98071
1.000,- Kč
V § 6114 ÚZ 98071
5.500,- Kč
V § 6114 ÚZ 98071
9.500,- Kč
V § 6114 ÚZ 98071
5.500,- Kč
V § 6114 ÚZ 98071
11.500,- Kč
V § 6114 ÚZ 98071
500,- Kč
V § 6114 ÚZ 98071
5.500,- Kč
6) Oprava žacího stroje
Snížit rozpočet výdajů města
V § 2219
Zvýšit rozpočet výdajů města
V § 3745

72.000,- Kč

7) Opravy laviček
Snížit rozpočet výdajů města
V § 2219
Zvýšit rozpočet výdajů města
V § 3745

45.000,- Kč

72.000,- Kč

45.000,- Kč
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8) Dopravní obslužnost veř. službami - linková
Snížit rozpočet výdajů města
V § 2219
Zvýšit rozpočet výdajů města
V § 2292

250.000,- Kč
250.000,- Kč

9) Finanční dar pro rodiny hasičů zasahujících při výbuchu v Koryčanech
Zvýšit rozpočet příjmů města
V § 5512
20.000,- Kč
Zvýšit rozpočet výdajů města
V § 4349
20.000,- Kč
Pro: 14
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 13 bylo přijato.
O původním usnesení se nehlasovalo.
Zastupitelstvo města Adamova schválilo rozpočtové opatření č. 8/2021 v následujícím
znění:
1) Přijetí neinvestičního příspěvku z MK na obnovu nemovité kulturní památky
– hřbitov
Zvýšit rozpočet příjmů města
V pol. 4116 ÚZ 34002
86.000,- Kč
Zvýšit rozpočet výdajů města
V § 3632 ÚZ 34002
86.000,- Kč
2) Oprava chodníku k ul. Komenského
Snížit rozpočet výdajů města
V § 3632
Zvýšit rozpočet výdajů města
V § 2219

86.000,- Kč
86.000,- Kč

3) Přijetí neinvestiční dotace z JMK na pořízení věcných prostředků požární ochrany
pro JSDH Adamov
Zvýšit rozpočet příjmů města
V pol. 4122 ÚZ 00551
90.000,- Kč
Zvýšit rozpočet výdajů města
V § 5512 ÚZ 00551
90.000,- Kč
4) Projekt „Technika pro JSDH Adamov“
Snížit rozpočet výdajů města
V § 2219
Zvýšit rozpočet výdajů města
V § 5512 ÚZ 17969

280.000,- Kč
280.000,- Kč

5) Přijetí dotace z MF na volby do Parlamentu České republiky
Zvýšit rozpočet příjmů města
V pol. 4111 ÚZ 98071
144.000,- Kč
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Zvýšit rozpočet příjmů města
V § 3631
Zvýšit rozpočet výdajů města
V § 6114 ÚZ 98071
V § 6114 ÚZ 98071
V § 6114 ÚZ 98071
V § 6114 ÚZ 98071
V § 6114 ÚZ 98071
V § 6114 ÚZ 98071
V § 6114 ÚZ 98071
V § 6114 ÚZ 98071
V § 6114 ÚZ 98071

10.000,- Kč
1.000,- Kč
114.000,- Kč
1.000,- Kč
5.500,- Kč
9.500,- Kč
5.500,- Kč
11.500,- Kč
500,- Kč
5.500,- Kč

6) Oprava žacího stroje
Snížit rozpočet výdajů města
V § 2219
Zvýšit rozpočet výdajů města
V § 3745

72.000,- Kč

7) Opravy laviček
Snížit rozpočet výdajů města
V § 2219
Zvýšit rozpočet výdajů města
V § 3745

45.000,- Kč

8) Dopravní obslužnost veř. službami - linková
Snížit rozpočet výdajů města
V § 2219
Zvýšit rozpočet výdajů města
V § 2292

250.000,- Kč

72.000,- Kč

45.000,- Kč

250.000,- Kč

Ad 13) Příprava rozpočtu na r. 2022
Vždy na konci roku Zastupitelstvo města Adamova rozhoduje o tom, zda má být nejpozději
do 31. 12. schválen rozpočet na následující rok či zda má být zpracován a předložen ke
schválení ZM návrh rozpočtového provizoria na období prvních měsíců následujícího roku.
Odbor ekonomický doporučuje hospodařit v rámci rozpočtového provizoria v období ledenúnor 2022.
Navrhovaný způsob hospodaření se v posledních letech osvědčil. Při sestavování rozpočtu až
v únoru 2022 již budou známé zůstatky běžných účtů k 31. 12. 2021, budou známé veškeré
finanční závazky a pohledávky města k 31. 12. 2021.
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. 14:
Zastupitelstvo města Adamova uložilo starostovi:
a) předložit návrh rozpočtového provizoria na období leden – únor 2022 ke schválení
Zastupitelstvu města Adamova v termínu do 31. 12. 2021,
b) předložit návrh rozpočtu na r. 2022 ke schválení Zastupitelstvu města Adamova
v termínu do 28. 2. 2022.
Pro: 14
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 14 bylo přijato.
Ad 14) Různé
Ad 15) Diskuse
Pan Baisa pochválil za rozšíření parkovacích míst za domem Družstevní 2,3. Dům z přední
strany nemá parkovací místa a další ubírá rampa obchodního domu.
Ad 16) Závěr
Pan starosta ukončil zasedání zastupitelstva v 17.00 hodin.

Starosta:

Bc. Roman Pilát, MBA

Ověřovatelé zápisu:
PharmDr. Jana Novotná

Jiří Němec

Vladimír Suk

Soňa Bychlerová

Zápis vyhotoven dne: 23. 9. 2021
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Nez.sdr.obč.
AdamovaNSOA
Podrabská

A

KSČM
Koudelová

A

KRK
Adamov
Slavíček

A

Sdružení
nezáv.kad.
Suk

ODS
Truhlář

A

Sdružení
nezáv.kand.
Budiš

ODS
Němec

1

Číslo
usnesení

KDU - ČSL
Novotná

Sdružení
nezáv. kand.
Pilát

Závěrečný přehled hlasování na 17. zasedání Zastupitelstva města Adamova

Příloha k zápisu ze zasedání Sportovní komise 2018-2022 konaného dne 12.8.2021

Přehled bodového ohodnocení žádostí o dotace

2. pololetí 2021

Přímá podpora sportu a tělovýchovy z rozpočtu Města Adamov dle schváleného dotačního programu
Spolek

Kč 525.000,-

Stanovy

Statutární
orgán

Smlouva
BÚ

Web města
počet článků
1.1.21-30.6.21

Výsledky
mistr.soutěží

Body
žádost

Body
po kontrole

Hodnota
bod / Kč

Hodnota v Kč
Zaokrouhlení Kč

Volejbal Adamov

ČP

ČP

ČP

0

NE - COVID

18

18

748,39629

FENYX pétanque Adamov

ČP

ČP

ČP

2

ANO

26

26

748,39629

Ajeto Adamov

ČP

ČP

ČP

0

NE - COVID

27

27

748,39629

JUDO klub Samuraj

ČP

ČP

ČP

0

NE - COVID

106,5

106,5

748,39629

Sokol Adamov

ČP

ČP

ČP

0

NE - COVID

80,5

81,5

748,39629

FK Adamov

ČP

ČP

ČP

1

NE - COVID

134

134

748,39629

Kynologický klub Adamov

ČP

ČP

ČP

2

ANO

33,5

33,5

748,39629

Šipkový klub Adamov

ČP

ČP

ČP

0

NE - COVID

23

22,5

748,39629

ANO

ANO

ČP

252,5

252,5

748,39629

13 471,13
13 471,00
19 458,30
19 459,00
20 206,70
20 207,00
79 704,20
79 704,00
60 994,30
60 994,00
100 285,10
100 285,00
25 071,28
25 071,00
16 838,92
16 839,00
188 970,06
188 970,00
21 703,49
27 690,66
33 303,63
24 697,08
9 729,15
31 432,64
40 413,40

Spartak Adamov-celkem:
z toho: turistika
tenis
stolní tenis
šachy
sport pro všechny
orientační běh
lední hokej

6
0
0
0
0
0
3

NENÍ NUTNÉ-BEZ SOUTĚŽÍ
NENÍ NUTNÉ-BEZ SOUTĚŽÍ

NE - COVID
NE - COVID
NENÍ NUTNÉ-BEZ SOUTĚŽÍ

NE - COVID
NE - COVID

CELKEM

29
37
44,5
33
13
42
54

701

29
37
44,5
33
13
42
54

701,5

748,39629
748,39629
748,39629
748,39629
748,39629
748,39629
748,39629

Poznámka

chybný součet položek žádosti

chybný počet členů - dospělých bez soutěže

525 000,00

S ohledem na nouzový stav v ČR a s tím spojený zákaz shromažďování osob v prvních měsících tohoto roku Sportovní komise na svém 11. zasedání přijala stanovisko k postupu vyúčtování dotací poskytnutých dle
dotačního programu na obě pololetí letošního roku.
Sportovní kluby budou postupovat obdobně jako tomu bylo v předchozím roce. Nevyčerpaná část dotace by představovala tentokrát cca 20% z její celkové roční výše a vyúčtování by bylo provedeno do konce roku.

- 16
- 1
6
-

