Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva města Adamova konaného
dne 2. 5. 2022 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, Ing. Jiří
Slavíček
Hosté a občané: dle presenční listiny
Pozdější příchod: Jiří Baisa, Ing. Petr Kupka
Zapsala: Vratislava Chlupová
Ad 1) Zahájení
Pan starosta zahájil 21. 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 13 členů Zastupitelstva města Adamova, což je nadpoloviční
většina všech členů Zastupitelstva města Adamova a zastupitelstvo je usnášení schopné. Pan
starosta uvedl, že zápis z 20. 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: 13
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:
Mgr. Lenka Podrabská
KSČM:
bez návrhu
Sdružení nezávislých kandidátů:
Kamil Vašíček
ANO 2011
Soňa Bychlerová
Pro: 13

Proti: 0

Zdržel se: 0
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Usnesení č. 2 bylo přijato.
Usnesení č. 3:
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) Parkovací dům v Adamově – 1. etapa
6) Projekt „Vybudování parkoviště P+R a B+R u nádraží v Adamově“
7) Příspěvek na spolufinancování sítě sociálních služeb
8) Žádost o poskytnutí individuální dotace – MRS, z.s., p.s. Adamov
9) Žádost o poskytnutí finančního daru – Záchranná stanice pro československé vlčáky
z.s.
10) Rozpočtové opatření č. 2/2022
11) Různé
12) Diskuse
13) Závěr
Pro: 13
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.
Pan starosta vyzval přítomné k návrhům a diskusi.
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 byl předložen zápis z 20. jednání Finančního výboru
konaného dne 27. 4. 2022.
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. 4:
Zastupitelstvo města Adamova vzalo na vědomí zápis z 20. jednání Finančního výboru
konaného dne 27. 4. 2022.
Pro: 13
Proti: 0
Usnesení č. 4 bylo přijato.

Zdržel se: 0

Ad 4) Zápis z jednání Kontrolního výboru
Zastupitelstvu města Adamova byl předložen zápis z 13. jednání Kontrolního výboru
konaného dne 28. 3. 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. 5:
Zastupitelstvo města Adamova vzalo na vědomí zápis z 13. jednání Kontrolního výboru
konaného dne 28. 3. 2022.
Pro: 13
Proti: 0
Usnesení č. 5 bylo přijato.

Zdržel se: 0

Ad 5) Parkovací dům v Adamově – 1. etapa
Členům Zastupitelstva města Adamova byly předloženy informace o průběhu výběrového
řízení na dodavatele stavby s názvem „Parkovací dům v Adamově – 1. etapa“ a dále o návrhu
financování této stavby.
1. Rada města Adamova na své 61. schůzi konané dne 16.11.2021 schválila zadávací
dokumentaci pro výběr dodavatele stavebních prací.
2. Zadávací podmínky včetně vzoru „Smlouvy o dílo“ byly uveřejněny na profilu veřejného
zadavatele (www.vhodne-uverejneni.cz).
3. Dne 14.3.2022 byly doručeny v elektronické podobě materiály spojené s průběhem řízení
do stávající fáze, tj. hodnocení nabídek, posouzení nabídky vybraného dodavatele a
rozhodnutí o vyloučení. Tyto dokumenty byly podepsány panem starostou a doručeny do
advokátní kanceláře pro rozeslání a uložení do spisu.
4. Přehled podaných nabídek (seřazeno vzestupně dle nabídkové ceny bez DPH):
Nabídka č. 1 Kč 80.302.040,36
Nabídka č. 2 Kč 83.879.003,32
Nabídka č. 3 Kč 86.331.993,54.
Nabídka č. 1 byla vyřazena na základě nesplnění všech podmínek v zadávacím řízení, neboť
dle ust. § 48 odst. 3 zákona dodavatel nezajistil jistotu po celou dobu trvání zadávací lhůty.
Pozn.: Dřívější stanovisko Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže: K témuž závěru o
povinnosti zadavatele vyloučit účastníka, který nezajistil jistotu po celou dobu trvání
zadávací lhůty, dospěl rovněž Úřad pro ochranu hospodářské soutěže v rozhodnutí č. j.
ÚOHS-40931/2020/500/ISo ze dne 18. 12. 2020, které bylo potvrzeno rozhodnutím předsedy
ÚOHS č. j. ÚOHS-03060/2021/163/PMo ze dne 15. 3. 2021.
5. V současnosti není výběrové řízení uzavřeno, uchazeč s nabídkou č. 1 se proti vyřazení
odvolal. V současnosti se pracuje na reakci proti námitce a ukončení celého procesu
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výběrového řízení. Dle stanoviska advokátní kanceláře nebude nutné výběrové řízení
opakovat.
6. Fyzická realizace projektu:
Zahájení 3/2023
Ukončení 10/2024
7. Po podpisu Smlouvy o dílo s vítězným uchazečem dojde k vypracování žádosti o
prodloužení termínu pro dokončení stavby dle vydaného společného povolení ze dne
29.10.2020 vydaného Městským úřadem Blansko, odborem stavební úřad, oddělením
silničního hospodářství, čj. SÚ SH SR 23/2020-MBK 51030/2020/Pa.
Pozn.: dle stavebního zákona vydávají stavební úřady stavební povolení s platností pouze na
dva roky. Stavební povolení k zakázce Parkovací dům v Adamově – 1. etapa vyprší dne
30.9.2022.
8. Financování investiční akce:
Cena stavební zakázky Kč 83.879.003,32 bez DPH
Rozpočet města 2022 schválen výdaj – uloženo na spořicí účet Kč 33.500.000,Nerozpočtované prostředky – prodej bytu – schváleno 28.2.2022 Kč 2.000.000,Rozpočet města 2023
Kč 10.000.000,Rozpočet města 2024
Kč 10.000.000,Dofinancování z úvěru 2024
Kč 28.379.003,Navržen úvěrový rámec Kč 30.000.000,-.
9. Ve spolupráci s Ekonomickým odborem MěÚ Adamov bude zajištěn písemný příslib
poskytnutí úvěru pro podpis Smlouvy o dílo s vítězným uchazečem.
10. Ve spolupráci s Ekonomickým odborem MěÚ Adamov bude zajištěno výběrové řízení na
poskytovatele investičního úvěru ve výši Kč 30,0 mil. Zadávací dokumentaci následně
projedná a schválí Rada města Adamova. Vše v souladu se zákonem o zadávání veřejných
zakázek a vnitřní směrnicí veřejného zadavatele.
11. Do finanční rozvahy nejsou započteny příjmy z pronájmu parkovacích míst. Tuto
záležitost projedná rada města v novém volebním období. Je bezpodmínečně nutné stanovit
úhradu za pronájem stálého parkovacího místa (vyhrazené parkování na SPZ) a běžného
parkování dle kapacity parkovacího domu. Město Adamov bude dům provozovat (budovat)
v režimu své ekonomické činnosti tak, aby při výstavbě mohlo dojít k odpočtu DPH.
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:
a) vzalo na vědomí podané informace k připravenosti stavební zakázky s názvem
„Parkovací dům v Adamově – 1. etapa“,
b) schválilo realizaci stavební zakázky s názvem „Parkovací dům v Adamově – 1. etapa“
s termínem zahájení 3/2023 a dokončení 10/2024,
c) schválilo záměr přijetí investičního úvěru ve výši Kč 30.000.000,- na dofinancování
stavební zakázky s názvem „Parkovací dům v Adamově – 1. etapa“,
d) uložilo úkol místostarostovi města zajistit v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů a dle vnitřního předpisu č.
2/2019 – Pravidla pro zadávání veřejných zakázek výběr poskytovatele investičního úvěru
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ve výši Kč 30.000.000,- na dofinancování investiční zakázky s názvem „Parkovací dům
v Adamově – 1. etapa“.
Pro: 11
Proti: 0
Usnesení č. 6 bylo přijato.

Zdržel se: 2

Ad 6) Projekt „Vybudování parkoviště P+R a B+R u nádraží v Adamově“
Zastupitelstvo města Adamova na svém 14. zasedání dne 24. 2. 2021 schválilo realizaci
projektu s Identifikačním číslem EIS CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0014250 – „Vybudování
parkoviště P+R a B+R u nádraží v Adamově“ a schválilo přijetí dotace ve výši 1.258.728,14 Kč
na tento projekt na základě vydaného rozhodnutí o poskytnutí dotace z MMR.
Realizace projektu již byla v loňském roce ukončena a bylo požádáno o proplacení dotace.
Vzhledem ke skutečně vynaloženým výdajům bylo vydáno nové změnové rozhodnutí o
poskytnutí dotace. Konečná výše dotace činí 1.207.999,10 Kč, z čehož investiční 1.187.308,10
a neinvestiční 20.691,- 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 vzalo na vědomí změnu Rozhodnutí o poskytnutí dotace
k projektu s Identifikačním číslem EIS CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0014250 – „Vybudování
parkoviště P+R a B+R u nádraží v Adamově“ s konečnou výší dotace 1.207.999,10 Kč.
Pro: 13
Proti: 0
Usnesení č. 7 bylo přijato.

Zdržel se: 0

Ad 7) Příspěvek na spolufinancování sítě sociálních služeb
Na adresu města Adamova byla doručena z města Blanska informace k financování sociálních
služeb, s vyčíslením požadavku na příspěvek pro rok 2022.
Přehled příspěvků města Adamova na zajištění služeb sociální prevence a sociálního
poradenství a služby sociální péče v minulých letech:
r. 2017 - 140.000,- Kč,
r. 2018 - 146.000,- Kč
r. 2019 -192.000,- Kč
r. 2020 - 190.500,- Kč
r. 2021 – 171.000,- Kč
Na rok 2022 činí požadovaný příspěvek 200.000,- Kč. Služby sociální prevence vychází z počtu
obyvatel v obci k 1. 1. 2021 a jsou financovány tzv. solidárním systémem. Výše kalkulované
částky pro spolufinancování služeb sociální péče je odvozena z průběžného počtu klientů,
kteří využívali služby v roce 2020, případně do 3. čtvrtletí 2021(u pečovatelských služeb).
Vzhledem k výši příspěvku musí Smlouvu o příspěvku na spolufinancování sítě sociálních
služeb schválit Zastupitelstvo města Adamova. V rozpočtu na r. 2022 v § 4399 je na tento
účel alokovaná částka 200.000,- Kč.

- -5 5
-

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:
a) poskytnutí příspěvku na spolufinancování sítě sociálních služeb Městu Blansku ve výši
200.000,- Kč na rok 2022, z čehož 180.500,- Kč bude určeno na služby sociální prevence a
sociálního poradenství a 19.500,- Kč na služby sociální péče ve správním obvodu ORP,
b) uzavření smlouvy o příspěvku na spolufinancování sítě sociálních služeb dle návrhu,
který tvoří přílohu usnesení.
Pro: 13
Proti: 0
Usnesení č. 8 bylo přijato.

Zdržel se: 0

Ad 8) Žádost o poskytnutí individuální dotace – MRS, z.s., p.s. Adamov
Moravský rybářský svaz, z.s., pobočný spolek Adamov požádal dne 28. 3. 2022, č. j.
MěÚ/1043/22/OE o tzv. individuální dotaci z rozpočtu města ve výši 85.000,- Kč, na činnost
organizace v r. 2022.
Finanční prostředky dotace by byly využity na pokrytí nákladů spojených se zarybněním, na
pořádání dětského dne, provoz organizace (nákup materiálu, údržba).
V roce 2019 bylo poskytnuto této organizaci 60.000,- Kč, v roce 2020 to bylo 85.000,- Kč a
v loňském roce rovněž 85.000,- Kč.
Pan starosta vyzval přítomné k návrhům a diskusím.
Diskuse:
Paní Novotná požadovala podrobnější informace o využití finančních prostředků.
Z prostředků je financována stabilně klubovna pro děti, nákup neinvestičních věcí nutných
pro provoz, dotuje se dětský den, nákup elektrického agregátu na lov ryb, oprava areálu na
Mírové ulici. Vysazení ryb hradíme ze svého rozpočtu, který je mnohem vyšší, odpověděl na
dotaz pan Slavíček.
Pan starosta tedy vyzval k hlasování o návrhu.
Usnesení č. 9:
Zastupitelstvo města Adamova:
a) schválilo poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 85.000,- Kč z rozpočtu Města Adamova
Moravskému rybářskému svazu, z.s., pobočnému spolku Adamov, se sídlem Mírová 786,
679 04 Adamov na jeho činnost v r. 2022,
b) schválilo uzavření veřejnoprávní smlouvy o jejím poskytnutí č. 36/2022.
Pro: 12
Proti: 0
Usnesení č. 9 bylo přijato.

Zdržel se: 1

V 16.44 hodin se dostavil pan Jiří Baisa a pan Ing. Petr Kupka. Počet zastupitelů se zvýšil na
15.
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Ad 9) Žádost o poskytnutí finančního daru – Záchranná stanice pro československé vlčáky z.s.
Na MěÚ byla doručena žádost č. j. MěÚ/0554/22/OE od Záchranné stanice pro
československé vlčáky z.s., Masarykova 100, 667 01 Židlochovice (provozovna: Olomučany č.
p. 263) o poskytnutí finančního daru, na rozvoj a provoz stanice v r. 2022. Žádost zní na
částku 40.000,- Kč.
Záchranná stanice se zabývá péčí o psy, spolupracuje s MP Adamov při odchytu toulavých
psů a jejich ustájení na nezbytnou dobu, pomáhá s převozem více psů díky svému vybavení,
pomáhá při dohledávání majitele zvířete apod.
Vyjádření OE:
Město může poskytovat finanční dary, ale nesmí mít charakter dotace, tj. ve smlouvě by
neměly být udány konkrétní možné výdaje účelu použití a zejména nesmí být ve smlouvě
uvedena povinnost vyúčtování poskytnutých prostředků. S ohledem na alokované
prostředky v rozpočtu města a již poskytnuté dotace a dary je doporučováno poskytnutí daru
ve výši 30.000,- Kč. O poskytnutí peněžitého daru nad 20 tis. Kč musí dle zákona 128/2000
Sb., o obcích rozhodnout ZMA.
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:
a) schválilo poskytnutí finančního daru ve výši 30.000,- Kč z rozpočtu Města Adamova
Záchranné stanici pro československé vlčáky z.s., Masarykova 100, 667 01 Židlochovice,
b) schválilo uzavření smlouvy o jeho poskytnutí č. 3/2022.
Pro: 15
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 10 bylo přijato.
Ad 10) Rozpočtové opatření č. 2/2022
Komentář k rozpočtovému opatření č. 2/2022:
1) Do rozpočtu na r. 2022 byla zařazena jako každý rok odhadovaná částka k pokrytí
daně z příjmu právnických osob (za město Adamov), za uplynulý rok.
Letos se jednalo o částku 3,5 mil. Kč, která se v rozpočtu objevuje i v příjmové části,
jelikož je město 100% příjemcem této daně.
Daňové přiznání město podávalo na FÚ k 31. 3. 2022 a výsledná daň činila
3.735.970,- Kč. Z uvedeného důvodu je nutné provést rozpočtové opatření a navýšit
příjmovou část i výdajovou o 236.000,- Kč. Navýšení daně oproti minulým rokům
bylo způsobeno prodejem bytů.
2) Změna rozhodnutí o poskytnutí dotace z MMR na projekt „Vybudování parkoviště
P+R a B+R u nádraží v Adamově. Do rozpočtu na r. 2022 byla zahrnuta dotace ve výši
1.258.728,14 Kč dle původního rozhodnutí o poskytnutí dotace. Na základě
skutečných výdajů a změnového rozhodnutí činí konečná výše dotace 1.207.999,10
Kč, z čehož investiční 1.187.308,10 Kč a neinvestiční 20.691,- Kč.
Pan starosta vyzval přítomné k návrhům a diskusím.
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K tomuto bodu nebyla vedena diskuse.
Pan starosta tedy vyzval k hlasování o návrhu.
Usnesení č. 11:
Zastupitelstvo města Adamova schválilo rozpočtové opatření č. 2/2022 v následujícím
znění:
1) Daň z příjmů právnických osob za obec
Zvýšit rozpočet výdajů města
V § 6399
236.000,- Kč
Zvýšit rozpočet příjmů města
V pol. 1122
236.000,- Kč
2)Vybudování parkoviště P+R a B+R u nádraží v Adamově
Zvýšit rozpočet příjmů města
V pol. 4116 ÚZ 17016
10.900,- Kč
Snížit rozpočet příjmů města
V pol. 4216 ÚZ 17969
61.600,- Kč
Snížit rozpočet výdajů města
V § 2212
50.700,- Kč
Pro: 15
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 11 bylo přijato.
Ad 11) Různé
1. Záměr parkoviště Ptačina
V rámci plnění uloženého úkolu týkajícího se zajištění nových ploch pro parkování vozidel
v sídlišti Adamova III – Ptačina byly zastupitelům průběžně podávány informace o plnění.
Jedná se o plochy dle Územního plánu Adamov ozn. DP41.
Nyní jsou předloženy některé finální dokumenty k záležitosti a je nutné přijmout usnesení
(rozhodnutí) zastupitelstva tak, aby záležitost mohla být dokončena.
V případě negativního rozhodnutí bude podaná žádost na MěÚ Blansko stažena a ve
prospěch ŠLP Masarykův les Křtiny bude uhrazena cena za zpracování znaleckého posudku.
V případě kladného posouzení je nutné připravit na další zasedání zastupitelstva rozpočtové
opatření a zajistit příslušné výdaje pro úhradu poplatku za vynětí pozemků plnících funkci
lesa a kupní cenu za nabytí pozemku parc. č. 515/43 tak, aby mohla být projednána kupní
smlouva a záležitost prodeje mohla schválit i Správní rada Mendelovy univerzity.
Stanovené částky: poplatek za odnětí činí Kč 330.540,21, cena pozemku parc. č. 515/43 o
výměře 6115 m² činí Kč 1.750.479,90 (Kč 286,26 / 1 m²).
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) vzalo na vědomí podané informace k průběžnému plnění uloženého úkolu z 13. zasedání
Zastupitelstva města Adamova konaného dne 14.12.2020 včetně uvedených částek, a to
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poplatku za trvalé odnětí pozemků plnících funkci lesa o výměře 6115 m² a stanovenou
kupní cenu pozemku parc. č. 515/43 dle Znaleckého posudku ze dne 1.4.2022
zpracovaného Ing. Josefem Klementem, ev.č.1826-42/2022,
b) ukládá uvolněným zastupitelům připravit na další zasedání Zastupitelstva města
Adamova rozpočtové opatření, které zohlední nutnost navýšení výdajů města spojených
s úhradou poplatku za trvalé odnětí pozemků plnících funkci lesa o výměře 6115 m² a
s úhradou kupní ceny pozemku parc. č. 515/43 v k.ú. a obci Adamov včetně reservy.
Pro: 15
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 12 bylo přijato.
Ad 12) Diskuse
Paní Koudelová opětovně žádá o důkladnou kontrolu výmolů na silnicích, nikdo výmoly
nezasypává a tím ohrožují technický stav vozidel. Je třeba kontrolu provádět průběžně.
Požadavek bude přednesen na dalším kontrolním dni stavby, odpověděl pan starosta.
Paní Novotná navrhla posílit počet nádob na biologický odpad u starého hřbitova, které jsou
neustále přeplněny. Pan místostarosta řekl, že pravděpodobně odeberou jednu popelnici na
plasty a nahradí ji popelnicí na bioodpad.
K diskusi ohledně odpadů se přidala paní Bychlerová s tím, že na ulici Sadová v nočních
hodinách někdo vytahuje z kontejneru věci, které tam údajně nepatří a dělá nepořádek
kolem kontejnerů. Pan Truhlář doplnil, že se u těchto kontejnerů náhodou setkal s policií,
městskou policií a pracovníky technické skupiny, kteří tam vzniklý problém řešili. Pan Budiš
poukázal na neschopnost občanů odvést určitý odpad na sběrný dvůr a navrhl umístění
fotopasti. Stejný názor má i pan starosta, čím více technická skupina uklízí a odváží, tím více
občané nechávají odpad u popelnic a neodvezou jej na sběrný dvůr. Jen nesouhlasí
s umístěním fotopasti, potom by mohly být u všech popelnic, a to je nereálné.
Paní Koudelová upozornila, že na Jilemnického 2 nájemník přináší pytle plné zbytků zeleniny
a ovoce vyjmutých z kontejneru u prodejny potravin. Obsah pytlů doma probere a zbytek
vyhodí k popelnici. Spoluobčané jsou z tohoto přístupu nešťastní.
Ad 13) Závěr
Pan starosta ukončil zasedání zastupitelstva v 17.00 hodin.

Starosta:

Bc. Roman Pilát, MBA
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Ověřovatelé zápisu:
PharmDr. Jana Novotná

Jiří Němec

Mgr. Lenka Podrabská

Kamil Vašíček

Soňa Bychlerová

Zápis vyhotoven dne: 3. 5. 2022
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Závěrečný přehled hlasování na 21. zasedání Zastupitelstva města Adamova

