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Usnesení z 66. schůze Rady města Adamova  
konané dne 9. 2. 2022 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 66. schůzi Rady města Adamova v 8:00 hodin. Uvedl, že program byl 
rozšířen o bod 31) Pověření vedoucí OSSV k zastupování Města Adamov jako kolizního 
opatrovníka jmenovaného soudem osobám omezeným ve svéprávnosti 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 33. zasedání Kulturně informační komise 
4) Žádost o projednání připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“ 
5) Kalkulace ceny pro služby hřbitovní spojené s nájmem hrobového místa pro 

období 1.3.2022 – 28.2.2023 Starý hřbitov Adamov I., Nový hřbitov Adamov III. 
6) Kalkulace ceny pro služby hřbitovní spojené s nájmem urnové skříňky pro období 

1.3.2022 – 28.2.2023 Nový hřbitov Adamov III. 
7) Schválení pořadí žadatelů o byt v Domě s pečovatelskou službou v Adamově na 

ulici Komenského 1 
8) Revize standardů kvality sociálně-právní ochrany dětí (SPOD) při poskytování 

sociálně-právní ochrany orgány sociálně-právní ochrany podle vyhlášky č. 
473/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů 

9) Smlouva o podmínkách realizace stavby č. E617-S-726/2021 
10) Zápis z 12. zasedání Sportovní komise 
11) Kupní smlouva 04/2021/BJ – byt č. 346/20 – Opletalova 38a 
12) Inventarizační zpráva Města Adamova za r. 2021 
13) Pojmenování ulice na Horce 
14) Dopis městům s městskou dopravou kromě Brna 
15) Volba přísedících na období 2022 až 2026 pro Okresní soud Blansko 
16) Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2022/23 
17) Zápis k povinné školní docházce a zápis k předškolnímu vzdělávání 
18) Provoz MŠ o prázdninách 2022 
19) Smlouva o zřízení místa zpětného odběru v rámci projektu „ZELENÁ OBEC“ 
20) Navýšení nájemného o roční míru inflace 
21) Navýšení nájemného o roční míru inflace 
22) Navýšení nájemného o roční míru inflace 
23) Schválení aktualizace Plánu činnosti orgánů města Adamova 
24) Odpisový plán Základní školy a mateřské školy Adamov, příspěvkové organizace 
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25) Přijetí dotace na poskytování sociálních služeb z JMK (§105) 
26) Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 
27) Návrh rozpočtu na rok 2022 
28) Poskytnutí dotací z rozpočtu města – přímá podpora sportu a tělovýchovy 
29) Smlouva o spořicím účtu 
30) Skládka Březinka II – Ceník pro obce na rok 2022 
31) Pověření vedoucí OSSV k zastupování Města Adamov jako kolizního opatrovníka 

jmenovaného soudem osobám omezeným ve svéprávnosti 
32) Návrh programu 20. zasedání Zastupitelstva města Adamova 
33) Diskuse, různé 
34) Závěr 

 
 Pro:   5   Proti: 0 Zdržel se: 0 
 
Ad 2) Kontrola úkolů 
 
Ad 3) Zápis z 33. zasedání Kulturně informační komise 
Usnesení k bodu 3: 
Rada města Adamova vzala na vědomí zápis z 33. zasedání Kulturně informační komise 
 
Pro:  5  Proti: 0 Zdržel se: 0 
 
Ad 4) Žádost o projednání připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“ 
Usnesení k bodu 4: 
Rada města Adamova schválila připojení města Adamova k podpoře akce „Vlajka pro 
Tibet“ – 2022. 
 
Pro:  5  Proti: 0 Zdržel se: 0 
 
Ad 5) Kalkulace ceny pro služby hřbitovní spojené s nájmem hrobového místa pro období 
1.3.2022 – 28.2.2023 Starý hřbitov Adamov I, Nový hřbitov Adamov III 
Usnesení k bodu 5: 
Rada města Adamova schválila Kalkulaci ceny pro služby hřbitovní spojené s nájmem 
hrobového místa – Starý hřbitov Adamov I, Nový hřbitov Adamov III pro období 1.3.2022 
– 28.2.2023. 
 
Pro:   5  Proti: 0 Zdržel se: 0 
 
Ad 6) Kalkulace ceny pro služby hřbitovní spojené s nájmem urnové skříňky pro období 
1.3.2022 – 28.2.2023 Nový hřbitov Adamov III 
Usnesení k bodu 6: 
Rada města Adamova schválila Kalkulaci ceny pro služby hřbitovní spojené s nájmem 
urnové skříňky – Nový hřbitov v Adamově III pro období 1.3.2022 – 28.2.2023. 
 
Pro:  5  Proti: 0 Zdržel se: 0 
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Ad 7) Schválení pořadí žadatelů o byt v Domě s pečovatelskou službou v Adamově na ulici 
Komenského 1 
Usnesení k bodu 7: 
Rada města Adamova v souladu se zněním čl. 4 Pravidel pro poskytování nájmu bytů 
v Domě s pečovatelskou službou v majetku Města Adamova:  
a) bere na vědomí pořadí žadatelů o byt v Domě s pečovatelskou službou na ulici 
Komenského 1, Adamov, sestavené pověřenou pracovní skupinou dne 1. 2. 2022,    
b) schválila Smlouvu o nájmu bytu zvláštního určení č. 01/2022/B k bytu č. 05 v DPS se 
žadatelem umístěným na 1. místě v sestaveném pořadí a pověřuje starostu podpisem 
této smlouvy, 
c) schválila Smlouvu o nájmu bytu zvláštního určení č. 02/2022/B k bytu č. 12 se 
žadatelem umístěným na 2. místě v sestaveném pořadí a pověřuje starostu podpisem 
této smlouvy,  
d) v případě, že by žadatel uvedený na 1. nebo 2. místě byt odmítl, bude byt přidělen 
dalším žadatelům umístěným na 3. – 4. místě tohoto pořadí.     
 
Pro:  5             Proti:  0      Zdržel se: 0  
 
Ad 8) Revize standardů kvality sociálně-právní ochrany dětí (SPOD) při poskytování sociálně-
právní ochrany orgány sociálně-právní ochrany podle vyhlášky č. 473/2012 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů 
Usnesení k bodu 8: 
Rada města Adamov vzala na vědomí provedenou revizi Standardů kvality sociálně-právní 
ochrany dětí k datu  1. 1. 2022 a jejich aplikaci a naplnění na Městském úřadě Adamov.          
 
Pro:  5  Proti: 0 Zdržel se: 0 
 
Ad 9) Smlouva o podmínkách realizace stavby č. E617-S-726/2021 
Usnesení k bodu 9: 
Rada města Adamova doporučuje Zastupitelstvu města Adamova schválit Smlouvu o 
podmínkách realizace stavby č. E617-S-726/2021. 
 
Pro:  5   Proti: 0 Zdržel se: 0  
 
Ad 10) Zápis z 12. zasedání Sportovní komise 
Usnesení k bodu 10: 
Rada města Adamova vzala na vědomí zápis z 12. zasedání Sportovní komise. 
 
Pro:   5   Proti: 0 Zdržel se: 0  
 
Ad 11) Kupní smlouva 04/2021/BJ – byt č. 346/20 – Opletalova 38a 
Usnesení k bodu 11: 
Rada města Adamova doporučuje Zastupitelstvu města Adamov schválit Kupní smlouvu č. 
04/2021/BJ na prodej bytové jednotky č. 346/20 v bytovém domě č.p. 346 v k.ú. a obci 
Adamov. 
 
Pro:   5   Proti: 0 Zdržel se: 0 
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Ad 12) Inventarizační zpráva Města Adamova za r. 2021 
Usnesení k bodu 12: 
Rada města Adamova vzala na vědomí Inventarizační zprávu za r. 2021. 
 
Pro:   5   Proti: 0 Zdržel se: 0 
 
Ad 13) Pojmenování ulice na Horce 
Usnesení k bodu 13 nebylo přijato. 
 
Ad 14) Dopis městům s městskou dopravou kromě Brna 
Usnesení k bodu 14: 
Rada města Adamova doporučuje Zastupitelstvu města Adamov schválit navýšení cen 
jízdného MHD Adamov od 1. 4. 2022 v souvislosti s rozhodnutí Vlády ČR. 
 
Pro:  5  Proti: 0 Zdržel se: 0 
 
Ad 15) Volba přísedících na období 2022 až 2026 pro Okresní soud Blansko 
Usnesení k bodu 15: 
Rada města Adamova na základě žádosti Okresního soudu v Blansku doporučuje 
Zastupitelstvu města Adamova zvolit pana Mgr. Miroslava Kučeru do funkce přísedícího 
Okresního soudu v Blansku pro volební období 2022 až 2026. 
 
Pro:  5  Proti: 0 Zdržel se: 0 
 
Ad 16) Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2022/23 
Usnesení k bodu 16: 
Rada města Adamova v souladu s ustanovením § 102 odst. 2, písm. b, zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích, bere na vědomí kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání pro 
školní rok 2022/23. 
 
Pro:  5  Proti: 0 Zdržel se: 0 
 
Ad 17) Zápis k povinné školní docházce a zápis k předškolnímu vzdělávání 
Usnesení k bodu 17: 
Rada města Adamova v souladu s ustanovením § 102 odst. 2, písm. b, zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích, bere na vědomí informace o zápisu k povinné školní docházce a zápisu 
k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2022/23. 
 
Pro:  5  Proti: 0 Zdržel se: 0 
 
Ad 18) Provoz MŠ o prázdninách 2022 
Usnesení k bodu 18: 
Rada města Adamova v souladu s ustanovením § 102 odst. 2, písm. b, zákona č. 128/2000 
Sb. o obcích, schválila návrh úpravy provozu jednotlivých mateřských škol v průběhu 
měsíce července a srpna 2022 ve znění předloženém ředitelem ZŠ a MŠ Adamov. 
 
Pro:  5  Proti: 0 Zdržel se: 0 
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Ad 19) Smlouva o zřízení místa zpětného odběru v rámci projektu „ZELENÁ OBEC“ 
Usnesení k bodu 19: 
Rada města Adamova schválila Smlouvu o zřízení místa zpětného odběru se spol. REMA 
Systém, a.s. a pověřuje starostu města podpisem. 
 
Pro:  5  Proti: 0 Zdržel se: 0 
 
Ad 20) Navýšení nájemného o roční míru inflace 
Usnesení k bodu 20: 
Rada města Adamova schválila Dodatek č. 4 Smlouvy o nájmu nebytových prostor 
č. 01/2018/SN s nájemcem Vítem Uhlířem, Družstevní 1, Adamov a pověřuje starostu 
města podpisem dodatku. 
 
Pro:  5  Proti: 0 Zdržel se: 0 
 
Ad 21) Navýšení nájemného o roční míru inflace 
Usnesení k bodu 21: 
Rada města Adamova schválila Dodatek č. 12 Smlouvy o nájmu nebytových prostor 
č. 13/2004/SN se společností CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9 a 
pověřuje starostu města podpisem dodatku. 
 
Pro:  5  Proti: 0 Zdržel se: 0 
 
Ad 22) Navýšení nájemného o roční míru inflace 
Usnesení k bodu 22: 
Rada města Adamova schválila Dodatek č. 12 Smlouvy o nájmu nebytových prostor 
č. 25/2004/SN se společností Vodafone Czech Republic a.s., nám. Junkových 2808/2, 155 
00 Praha 5 a pověřuje starostu města podpisem dodatku. 
 
Pro:  5  Proti: 0 Zdržel se: 0 
 
Ad 23) Schválení aktualizace Plánu činnosti orgánů města Adamova 
Usnesení k bodu 23: 
Rada města Adamova schválila aktualizovaný Plán činnosti orgánů města Adamova – stav 
ke dni 1. 2. 2022. 
 
Pro:  5  Proti: 0 Zdržel se: 0 
 
Ad 24) Odpisový plán Základní školy a mateřské školy Adamov, příspěvkové organizace 
Usnesení k bodu 24: 
Rada města Adamova schválila odpisový plán na r. 2022 Základní školy a mateřské školy 
Adamov, příspěvkové organizace, který je nedílnou přílohou zápisu.  
 
Pro:  5  Proti: 0 Zdržel se: 0 
 
 
 



6 

Ad 25) Přijetí dotace na poskytování sociálních služeb z JMK (§105) 
Usnesení k bodu 25: 
Rada města Adamova schválila přijetí dotace z JMK na poskytování sociálních služeb ve 
výši 79.000,- Kč na základě Smlouvy o poskytnutí finanční podpory na poskytování 
sociálních služeb č. JMK074527/22/OSV. 
 
Pro:  5  Proti: 0 Zdržel se: 0 
 
Ad 26) Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 
Usnesení k bodu 26: 
Rada města Adamova doporučuje Zastupitelstvu města Adamova schválit střednědobý 
výhled rozpočtu Města Adamova na r. 2023 – 2024, který tvoří nedílnou přílohu zápisu. 
 
Pro:  5  Proti: 0 Zdržel se: 0 
 
Ad 27) Návrh rozpočtu na rok 2022 
Usnesení k bodu 27: 
Rada města Adamova doporučuje Zastupitelstvu města Adamova:  

a) schválit Rozpočet na rok 2022, který je nedílnou přílohou zápisu,   
b)  stanovit závazné ukazatele pro své příspěvkové organizace pro rok 2022 

následovně: 
Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace 
- neinvestiční příspěvek zřizovatele ve výši 9 220 000,- Kč 

(z čehož příspěvek na odpisy činí 1 460 400,- Kč) 
- odvod z odpisů ve výši 100% 
Městské kulturní středisko Adamov, příspěvková organizace 
-     neinvestiční příspěvek zřizovatele ve výši 2 744 000,- Kč. 
 
Pro:  5  Proti: 0 Zdržel se: 0 
 
Ad 28) Poskytnutí dotací z rozpočtu města – přímá podpora sportu a tělovýchovy 
Usnesení k bodu 28: 
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. 1/2022   
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. 2/2022 
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. 3/2022  
d) Rada města Adamova projednala a doporučuje Zastupitelstvu města Adamova schválit 
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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. 4/2022  
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. 
5/2022  
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. 
6/2022  
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 Ajetu Adamov, z.s. ve výši dle přílohy č. 1 zápisu a 
současně veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Adamova č. 
7/2022.   
 
Pro:  5  Proti: 0 Zdržel se: 0 
 
Ad 29) Smlouva o spořicím účtu 
Usnesení k bodu 29: 
Rada města Adamova schválila Smlouvu o spořicím účtu s Českou spořitelnou, a.s., Praha 
4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČ 45244782. 
 
Pro:  5  Proti: 0 Zdržel se: 0 
 
Ad 30) Skládka Březinka II – Ceník pro obce na rok 2022 
Usnesení k bodu 30: 
Rada města Adamova schválila Dodatek č. 1 ke Smlouvě o odstranění odpadů se 
společností P-D Refractories CZ a.s. – odstranění odpadů na skládce Březinka a pověřuje 
starostu města jejím podpisem. 
 
Pro:  5  Proti: 0 Zdržel se: 0 
 
Ad 31) Pověření vedoucí OSSV k zastupování Města Adamov jako kolizního opatrovníka 
jmenovaného soudem osobám omezeným ve svéprávnosti 
Usnesení k bodu 31: 
Rada města Adamov pověřuje vedoucí odboru SSV Městského úřadu Adamov 
zastupováním Města Adamov jako kolizního opatrovníka jmenovaného soudem osobám 
omezeným ve svéprávnosti pro uzavření smlouvy o poskytnutí sociální péče, a to 
z důvodu střetu zájmů takto omezené osoby ve svéprávnosti se zájmy jejího opatrovníka.             
 
Pro:  5  Proti: 0 Zdržel se: 0 
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Ad 32) Návrh programu 20. zasedání Zastupitelstva města Adamova 
Usnesení k bodu 32: 
Rada města Adamova schválila program 20. zasedání Zastupitelstva města Adamova, 
které se bude konat v pondělí 28. února 2022 v 16:30 hodin na Městském úřadu 
v Adamově. 
Program: 
      1) Zahájení 

2) Kontrola úkolů 
a) úkoly zastupitelů 
b) připomínky občanů 

      3) Zápis z jednání Finančního výboru 
      4) Kupní smlouva na pozemek par. č. 252/23 
      5) Smlouva o podmínkách realizace stavby č. E617-S-726/2021 
      6) Zpráva o uplatňování Územního plánu Adamov č. 2 
      7) Kupní smlouva 04/2021/BJ – byt č. 346/20 – Opletalova 38a 
      8) Dopis městům s městskou dopravou kromě Brna 
      9) Volba přísedících na období 2022 až 2026 pro Okresní soud Blansko 
    10) Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 
    11) Návrh rozpočtu na rok 2022 
    12) Poskytnutí dotací z rozpočtu města – přímá podpora sportu a tělovýchovy 
    13) Různé 
    14) Diskuse 
    15) Závěr 
     
Pro:   5   Proti: 0 Zdržel se: 0 
 
Ad 33) Diskuse, různé 
 
Ad 34) Závěr 
Pan starosta ukončil schůzi Rady města Adamova v 8:50  hodin. Příští 67. schůze Rady města 
Adamova se bude konat dne 28. 2. 2022 po ukončení 20. zasedání Zastupitelstva města 
Adamova na Městském úřadě v Adamově. 
 
 
Starosta: Bc. Roman Pilát, MBA    
 
Ověřovatelé zápisu: 
 
Mgr. Jana Burianová   

PhDr. Jaroslav Budiš   
 
 
Zápis vyhotoven dne: 9. 2. 2022 
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