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     Usnesení ze 77. schůze Rady města Adamova  
konané dne 10. 10. 2022 v 8:00 hodin na Městském úřadě v Adamově 

 
Přítomni: Bc. Roman Pilát, MBA – starosta, Jiří Němec - místostarosta, PhDr. Jaroslav Budiš, 
Mgr. Jana Burianová, Ing. Petr Kupka, MBA, PhDr. Vlasta Kubenová - tajemnice 
 
Zapsala: Vratislava Chlupová 
 
Ověřovatelé zápisu: Jiří Němec, PhDr. Jaroslav Budiš 
 
Ad 1) Zahájení 
Pan starosta zahájil 77. schůzi Rady města Adamova v 8:00 hodin. Uvedl, že program byl 
rozšířen o bod 17) Prodej majetku města – samonabíjecí pistole 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) Návrh programu 1. zasedání Zastupitelstva města Adamova 
3) Určení počtu místostarostů 
4) Určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě 

uvolnění 
5) Určení způsobu volby starosty a místostarosty 
6) Určení způsobu volby členů rady města 
7) Zřízení finančního a kontrolního výboru a určení počtu jejich členů 
8) Určení způsobu volby předsedů finančního a kontrolního výboru 
9) Stanovení odměn za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva pro volební 

období 2022 – 2026 
10) Pověření člena Zastupitelstva města Adamova k příjímání projevu vůle vstoupit do 

manželství 
11) Zápis ze 40. zasedání Kulturně informační komise 
12) Výroční zpráva ZŠ a MŠ Adamov, příspěvkové organizace, za školní rok 2021/2022 
13) Žádost o poskytnutí individuální dotace – FENYX Pétanque Adamov, z.s. 
14) Změna rozpisu rozpočtu č. 9/2022 
15) Příprava rozpočtu na rok 2023 
16) Změna rozpisu rozpočtu č. 10/2022 
17) Prodej majetku města – samonabíjecí pistole 
18) Diskuse, různé 
19) Závěr 

 
Pro: 5   Proti: 0 Zdržel se: 0 
 
Ad 2) Návrh programu 1. zasedání Zastupitelstva města Adamova 
Usnesení k bodu 2: 
Rada města Adamova schválila program 1. zasedání Zastupitelstva města Adamova, které 
se bude konat dne 19. 10. 2022 v 16:00 hodin na Městském kulturním středisku 
v Adamově: 
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I. Zahájení  
a) Určení ověřovatelů zápisu 
b) Volba mandátové komise 
c) Ověření mandátů zvolených členů zastupitelstva 
d) Složení slibu členů zastupitelstva  

II. Schválení programu: 
1. Volba volební komise  
2. Volba starosty a místostarosty  

a) určení počtu místostarostů  
b) určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako 

dlouhodobě uvolnění  
c) určení způsobu volby starosty a místostarosty (ů) 
d) volba starosty 
e) volba místostarosty (ů) 

  
3. Volba členů rady města 

a) určení způsobu volby členů rady města  
b) volba členů rady města  

 
4. Zřízení finančního a kontrolního výboru  

a) Zřízení finančního a kontrolního výboru a určení počtu jejich členů 
b) určení způsobu volby předsedů finančního a kontrolního výboru 
c) volba předsedy finančního výboru 
d) volba předsedy kontrolního výboru  
 

5. Stanovení odměn za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva pro volební 
období 2022 až 2026  
 
6. Příprava rozpočtu na rok 2023 
 
7. Závěr 
 
Pro: 5  Proti: 0 Zdržel se: 0 
 
Ad 3) Určení počtu místostarostů 
Usnesení k bodu 3: 
Rada města Adamova doporučuje Zastupitelstvu města Adamova přijmout následující 
usnesení:  
Zastupitelstvo města Adamova v souladu s ust. § 104 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., ve 
znění pozdějších předpisů, schvaluje zvolení jednoho místostarosty. 
 
Pro: 5  Proti: 0 Zdržel se: 0 
 
Ad 4) Určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě 
uvolnění 
Usnesení k bodu 4: 
Rada města Adamova doporučuje Zastupitelstvu města Adamova přijmout následující 
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usnesení:  
Zastupitelstvo města Adamova v souladu s ust. § 84 odst. 2, písm. k) zákona č. 128/2000 
Sb., ve znění pozdějších předpisů určuje, že dlouhodobě uvolněni budou členové 
zastupitelstva dle ust. § 71 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, pro 
výkon funkcí starosty a místostarosty. 
 
Pro: 5  Proti: 0 Zdržel se: 0 
 
Ad 5) Určení způsobu volby starosty a místostarosty 
Usnesení k bodu 5: 
Rada města Adamova doporučuje Zastupitelstvu města Adamova přijmout následující 
usnesení:  
Zastupitelstvo města Adamova schvaluje veřejný způsob volby starosty a místostarosty, 
uvedený v článku 6 přílohy č. 1 k Jednacímu řádu Zastupitelstva města Adamova, kterou 
je volební řád pro volbu orgánů obce Zastupitelstvem města Adamova, tj. aklamací. 
 
Pro: 5  Proti: 0 Zdržel se: 0 
 
Ad 6) Určení způsobu volby členů rady města 
Usnesení k bodu 6: 
Rada města Adamova doporučuje Zastupitelstvu města Adamova přijmout následující 
usnesení:  
Zastupitelstvo města Adamova schvaluje, veřejný způsob volby členů rady uvedený 
v článku 6 přílohy č. 1 k Jednacímu řádu Zastupitelstva města Adamova, kterou je volební 
řád pro volbu orgánů obce Zastupitelstvem města Adamova, tj. aklamací. 
 
Pro:  5  Proti: 0 Zdržel se: 0 
 
Ad 7) Zřízení finančního a kontrolního výboru a určení počtu jejich členů 
Usnesení k bodu 7: 
Rada města Adamova doporučuje Zastupitelstvu města Adamova přijmout následující 
usnesení:  
Zastupitelstvo města Adamova zřizuje finanční a kontrolní výbor. Oba výbory budou 
pětičlenné.   
 
Pro: 5  Proti: 0 Zdržel se: 0 
 
Ad 8) Určení způsobu volby předsedů finančního a kontrolního výboru 
Usnesení k bodu 8: 
Rada města Adamova doporučuje Zastupitelstvu města Adamova přijmout následující 
usnesení:  
Zastupitelstvo města Adamova schvaluje veřejný způsob volby předsedů finančního a 
kontrolního výboru uvedený v článku 6 přílohy č. 1 k Jednacímu řádu Zastupitelstva města 
Adamova, kterou je volební řád pro volbu orgánů obce Zastupitelstvem města Adamova, 
tj. aklamací. 
 
Pro: 5  Proti: 0 Zdržel se: 0 
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Ad 9) Stanovení odměn za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva pro volební 
období 2022 až 2026 
Usnesení k bodu 9: 
Rada města Adamova doporučuje Zastupitelstvu města Adamova na základě nařízení 
vlády č. 318/2017 Sb., v platném znění, schválit v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. n) zák. 
č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, poskytování odměn neuvolněným členům 
zastupitelstva: 
a) s účinností od data 1. ustavujícího zastupitelstva pro volební období 2022 – 2026 

v následující výši takto (částka za měsíc): 

 člen zastupitelstva 1 989,-Kč 

 člen rady 7 954,- Kč 

 předseda výboru 3 978,- Kč, 
b) s účinností od zvolení do funkce na 2. zasedání ZM (případně některém dalším ZM) do 

funkce člena výboru, který je/není zastupitelem pro volební období 2022 – 2026 
v následující výši takto (částka za měsíc): 

 člen výboru – je současně zastupitel: 3 314,- Kč 

 člen výboru – není současně zastupitel: 1 325,- Kč. 
 
Pro: 5  Proti: 0 Zdržel se: 0 
 
Ad 10) Pověření člena Zastupitelstva města Adamova k přijímání projevu vůle vstoupit do 
manželství 
Usnesení k bodu 10: 
Rada města Adamova v souladu s ust. § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. ve znění 
pozdějších předpisů a ust. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, Část 2, Hlava I, Díl 2, 
§ 656 a násl. pověřuje členku Zastupitelstva města Adamova, zvolenou pro období 2022 
až 2026 Mgr. Janu Burianovou  k přijímání prohlášení o projevení vůle vstupu do 
manželství  a současně stanovuje v souladu s ust.  § 108 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., 
ve znění pozdějších předpisů, Mgr. Janu Burianovou jako osobu oprávněnou užívat při 
přijímání projevu vůle vstupu do manželství závěsný velký státní znak.  
 
Pro: 5  Proti: 0 Zdržel se: 0 
 
Ad 11) Zápis ze 40. zasedání Kulturně informační komise 
Usnesení k bodu 11: 
Rada města Adamova vzala na vědomí zápis ze 40. zasedání Kulturně informační komise. 
 
Pro: 5  Proti: 0 Zdržel se: 0 
 
Ad 12) Výroční zpráva ZŠ a MŠ Adamov, příspěvkové organizace, za školní rok 2021/2022 
Usnesení k bodu 12: 
Rada města Adamova schválila: 
a) výroční zprávu o činnosti za školní rok 2021/2022 příspěvkové organizace Základní 
škola a mateřská škola Adamov, 
b) odměnu řediteli příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Adamov dle 
vnitřního předpisu č. 9/2014 Stanovení platu ředitele Základní školy a mateřské školy 
Adamov, příspěvkové organizace, zřizované Městem Adamov ve výši dle zápisu. 
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Pro: 5  Proti: 0 Zdržel se: 0 
 
Ad 13) Žádost o poskytnutí individuální dotace – FENYX Pétanque Adamov, z.s. 
Usnesení k bodu 13: 
Rada města Adamova:  
a) schválila poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 5.000,- Kč z rozpočtu Města Adamova 
spolku Fenyx Pétanque Adamov, z.s. na pokrytí nákladů spojených s pořádáním akce „ O 
pohár města Adamova“, konané dne 19. 11. 2022, 
 b) schválila uzavření veřejnoprávní smlouvy o jejím poskytnutí č. 49/2022.   
 
Pro: 5  Proti: 0 Zdržel se: 0 
 
Ad 14) Změna rozpisu rozpočtu č. 9/2022 
Usnesení k bodu 14: 
Rada města Adamova vzala na vědomí změnu rozpisu rozpočtu č. 9/2022 dle písemného 
materiálu. 
 
Pro: 5  Proti: 0 Zdržel se: 0 
 
Ad 15) Příprava rozpočtu na rok 2023 
Usnesení k bodu 15: 
Rada města Adamova doporučuje Zastupitelstvu města Adamova uložit starostovi: 
a) předložit návrh rozpočtového provizoria na období leden-únor 2023 ke schválení 
Zastupitelstvu města Adamova v termínu do 31. 12. 2022, 
b) předložit návrh rozpočtu na r. 2023 ke schválení Zastupitelstvu města Adamova 
v termínu do 28. 2. 2023.   
 
Pro: 5  Proti: 0 Zdržel se: 0 
 
Ad 16) Změna rozpisu rozpočtu č. 10/2022 
Usnesení k bodu 16: 
Rada města Adamova schválila změnu rozpisu rozpočtu č. 10/2022 v následujícím znění: 
1) Asistenční nářadí pro JSDH Adamov      

§ 5512 pol. 5171                                                          -  80.000,- Kč 
§ 5512 pol. 5137                                                          + 80.000,- Kč   

 
Pro: 5  Proti: 0 Zdržel se: 0 
 
Ad 17) Prodej majetku města – samonabíjecí pistole 
Usnesení k bodu 17: 
Rada Města Adamova schválila v souladu s ust. § 102 odst. 3 zák.č.128/2000 Sb., o obcích, 
ve znění pozdějších předpisů prodej výše uvedeného majetku. 
 
Pro: 5  Proti: 0 Zdržel se: 0 
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Ad 18) Diskuse, různé 
 
Ad 19) Závěr 
Radní si vzájemně poděkovali za spolupráci a pan starosta zakončil poslední schůzi Rady 
města Adamova ve volebním období 2018 – 2022 v 8:25 hodin. 
 
 
 
Starosta: Bc. Roman Pilát, MBA   ………………………………….. 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu: 
 
Jiří Němec  ………………………………….. 

PhDr. Jaroslav Budiš  …………………………………..  

Zápis vyhotoven dne: 10. 10. 2022 

 
 
 
 
  


