Zápis z 22. zasedání Zastupitelstva města Adamova konaného
dne 27. 6. 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, Mgr. Jana Burianová, Ing. Vladimír
Bílý, Mária Koudelová, Jiří Baisa, Ing. Jiří Slavíček
Hosté a občané: dle presenční listiny
Pozdější příchod: Ing. Vladimír Bílý
Omluven: Ing. Petr Kupka, MBA, Soňa Bychlerová, Kamil Vašíček
Zapsala: Vratislava Chlupová
Ad 1) Zahájení
Pan starosta zahájil 22. 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 11 členů Zastupitelstva města Adamova, což je nadpoloviční
většina všech členů Zastupitelstva města Adamova a zastupitelstvo je usnášení schopné. Pan
starosta uvedl, že zápis z 21. 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:
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

Usnesení č. 2:
Zastupitelstvo města Adamova určilo ověřovatele zápisu v následujícím složení:
KDU-ČSL:
bez návrhu
ODS:
Jiří Němec
KRK Adamov:
bez návrhu
Nezávislé sdružení občanů Adamova-NSOA:
bez návrhu
KSČM:
bez návrhu
Sdružení nezávislých kandidátů:
Vladimír Suk
ANO 2011
bez návrhu
Pro: 11

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) Smlouva o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci s omezujícími
podmínkami
6) Záměr prodeje pozemku parc. č. 252/22
7) Smlouva o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci s omezujícími
podmínkami
8) Odprodej části pozemku parc. č. 458/145
9) Záměr prodeje pozemku parc. č. 396/26
10) Darovací smlouva
11) Záměr darování části pozemků parc. č. 399/22 a 399/40
12) Stanovení počtu členů Zastupitelstva města Adamova pro volební období 2022 až
2026
13) Smlouvy o zápůjčkách ze Sociálního fondu Města Adamova
14) Rozpočtové opatření č. 5/2022
15) Závěrečný účet Města Adamova za rok 2021
16) Účetní závěrka r. 2021
17) Různé
18) Diskuse
19) Závěr
Pro: 11
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.
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Ad 3) Zápis z jednání Finančního výboru
Zastupitelstvu města Adamova byl předložen zápis z 21. jednání Finančního výboru
konaného dne 22. 6. 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. 4:
Zastupitelstvo města Adamova vzalo na vědomí zápis z 21. jednání Finančního výboru
konaného dne 22. 6. 2022.
Pro: 11
Proti: 0
Usnesení č. 4 bylo přijato.

Zdržel se: 0

Ad 4) Zápis z jednání Kontrolního výboru
Zastupitelstvu města Adamova byl předložen zápis ze 14. jednání Kontrolního výboru
konaného dne 30. 5. 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 ze 14. jednání Kontrolního výboru
konaného dne 30. 5. 2022.
Pro: 11
Proti: 0
Usnesení č. 5 bylo přijato.

Zdržel se: 0

V 16:40 hodin se dostavil Ing. Vladimír Bílý, počet zastupitelů se zvýšil na 12.
Ad 5) Smlouva o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci s omezujícími
podmínkami
Město Adamov obdrželo návrh Smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva
k nemovité věci s omezujícími podmínkami č. UZSVM/BVY/1504/2022-BVYM od Úřadu pro
zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město,
128 00 Praha 2, ke schválení Zastupitelstvem města Adamova.
Smlouva řeší pozemek parc. č. 337/3 (druh pozemku ostatní plocha, využití manipulační
plocha), který se nachází ve svahu za domem č. p. 331, 332, 333 na ulici Sadová.
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. 6:
Zastupitelstvo města Adamova:
a) schválilo Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci s
omezujícími podmínkami k pozemku parc. č. 337/3 v k. ú. a obci Adamov mezi městem
Adamov a Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží
390/42, Nové Město, 128 00 Praha 2,
b) pověřilo starostu města podpisem smlouvy.
Pro: 12
Proti: 0
Usnesení č. 6 bylo přijato.

Zdržel se: 0

Ad 6) Záměr prodeje pozemku parc. č. 252/22
Město Adamov jako vlastník pozemku parc. č. 252/22 v k.ú. a obci Adamov vedeného jako
zahrada o výměře 34 m2 obdrželo dne 27. 4. 2022 žádost od manželů Evy a Josefa Trčkových
o odkup pozemku parc. č. 252/22 v k. ú. a obci Adamov.
Pozemek parc. č. 252/22 mají manželé Trčkovi ve smluvním nájmu jako zahrádku.
Z pozemku parc. č. 252/22 je přístup do sklepa pod garážovým stáním na parc. č. st. 1052,
který manželé Trčkovi mají ve vlastnictví.
V případě schválení záměru prodeje Město Adamov nechá zpracovat znalecký posudek.
Náklady na znalecký posudek a případně další náklady spojené s prodejem budou
přeúčtovány v celkové ceně za pozemek případnému kupci.
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 záměr prodeje pozemku parc. č. 252/22 v k.ú. a
obci Adamov.
Pro: 12
Proti: 0
Usnesení č. 7 bylo přijato.

Zdržel se: 0

Ad 7) Smlouva o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci s omezujícími
podmínkami
Město Adamov obdrželo návrh Smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k
nemovité věci s omezujícími podmínkami č. UZSVM/BVY/1504/2022-BVYM od Úřadu pro
zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město,
128 00 Praha 2 ke schválení Zastupitelstvem města Adamova.
Smlouva řeší bezúplatný převod vlastnického práva na pozemek parc. č. 396/3 (druh
pozemku ostatní plocha, využití silnice), který je částí silnice, tzv. ulicí Hradní a nachází se v
sousedství budovy č. p. 497 (Tenza), do majetku města Adamova.
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. 8:
Zastupitelstvo města Adamova:
a) schválilo Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci s
omezujícími podmínkami k pozemku parc. č. 396/3 v k. ú. a obci Adamov mezi městem
Adamov a Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží
390/42, Nové Město, 128 00 Praha 2,
b) pověřilo starostu města podpisem smlouvy.
Pro: 12
Proti: 0
Usnesení č. 8 bylo přijato.

Zdržel se: 0

Ad 8) Odprodej části pozemku parc. č. 458/145
Dne 30. 5. 2022 obdrželo město Adamov žádost od paní Marcely Kučerové o odkup části
pozemku parc. č. 458/145 (druh trvalý travní porost) do majetku města Adamova.
Dotčená část pozemku představuje severovýchodní okraj pozemku paní Kučerové, na kterém
se nachází městský chodník na ulici Fibichova.
V případě schválení záměru odkupu Město Adamov nechá vypracovat geometrický plán a
znalecký posudek.
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 záměr odkupu části pozemku parc. č. 458/145 v
k.ú. a obci Adamov.
Pro: 12
Proti: 0
Usnesení č. 9 bylo přijato.

Zdržel se: 0

Ad 9) Záměr prodeje pozemku parc. č. 396/26
Město Adamov jako vlastník pozemku parc. č. 396/26 v k.ú. a obci Adamov vedeného jako
druh pozemku ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace o výměře 50 m 2 obdrželo
dne 25. 5. 2022 žádost od společnosti Domservis Blansko, s.r.o., Kolonie 302, 679 04 Adamov
o odkup zmíněného pozemku.
V případě schválení záměru prodeje Město Adamov nechá zpracovat znalecký posudek.
Náklady na znalecký posudek a případně další náklady spojené s prodejem budou
přeúčtovány v celkové ceně za pozemek případnému kupci.
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 záměr prodeje pozemku parc. č. 396/26 v k.ú. a
obci Adamov.
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Pro: 11
Proti: 1
Zdržel se: 0
Usnesení č. 10 bylo přijato.
Ad 10) Darovací smlouva
Na základě žádosti města Adamova o majetkové vypořádání pozemků po stavbě „Parkovací
plocha v ul. Nádražní“ obdrželo od Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 449/3, 601 82
Brno, IČ 708 88 337 město Adamov Darovací smlouvu, o převod části pozemku parc. č. 399/3
(17 m2) v k. ú. a obci Adamov, který je nově označen jako pozemek parc. č. 399/55, do
vlastnictví města Adamova.
Darovací smlouva vychází z Geometrického plánu č. 1041-34/2022 ze dne 31. 1. 2022, který
vypracoval Jihomoravský kraj. Dle GP je oddělena část pozemku parc. č. 399/3 o výměře 17
m2, ze které vznikne pozemek parc. č. 399/55.
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:
a) schválilo Darovací smlouvu mezi Městem Adamov a Jihomoravským krajem, Žerotínovo
nám. 449/3, 601 82 Brno, IČ 708 88 337,
b) pověřilo starostu města podpisem uvedené smlouvy.
Pro: 12
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 11 bylo přijato.
Ad 11) Záměr darování části pozemků parc. č. 399/22 a 399/40
Na základě žádosti města Adamova o majetkové vypořádání pozemků po stavbě „Parkovací
plocha v ul. Nádražní“ žádá Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno, IČ 708
88 337 město Adamov, jako vlastníka pozemků parc. č. 399/22 (celková výměra 291 m 2) a
parc. č. 399/40 (celková výměra 297 m2) v k. ú. a obci Adamov, o převod části zmíněných
pozemků do vlastnictví Jihomoravského kraje.
Geometrický plán č. 1041-34/2022 ze dne 31. 1. 2022, vypracovaný Jihomoravským krajem,
odděluje část pozemku parc. č. 399/22 o výměře 3m2 a část pozemku parc. č. 399/40 o
výměře 8 m2, které se sloučí v pozemek nově označený jako parc. č. 399/56 (ostatní plocha –
silnice), o výměře 11 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 schválilo záměr darování části pozemků parc. č. 399/22 a
399/40 v k.ú. a obci Adamov.
Pro: 12

Proti: 0

Zdržel se: 0
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Usnesení č. 12 bylo přijato.
Ad 12) Stanovení počtu členů Zastupitelstva města Adamova pro volební období 2022 až
2026
Zastupitelstvu města Adamova byl předložen návrh na stanovení počtu členů zastupitelstva
pro volební období 2022 až 2026 v souladu s ust. § 67 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve
znění pozdějších předpisů. Toto stanovení je nutno provést nejpozději do 85 dnů přede
dnem voleb do zastupitelstev obcí. Volební období stávajícího zastupitelstva končí v září
2022.
Ve dnech 23. a 24. 09.2022 se budou konat volby nové.
Dle ust. § 68 odst. 1 je možno stanovit počet členů zastupitelstva ve městě Adamově
s ohledem na počet obyvatel, který k 01. 01. 2022 činil 4.429, v rozmezí od 11 do 25 členů.
Vzhledem k tradici, velikosti obce i dalším následným zákonným podmínkám – např.
ustanovení počtu členů RM (počet členů RM dle § 99 odst. 3 zák. o obcích musí být lichý,
rada musí být nejméně pětičlenná a maximálně jedenáctičlenná a nesmí přesahovat jednu
třetinu členů ZM) a nutnosti zvolit z řad zastupitelů i předsedy kontrolního a finančního
výboru a rovněž s ohledem na vynaložení finančních prostředků na odměny členů ZM bylo
navrženo, aby počet členů ZM byl stanoven opět v počtu 15.
Pan starosta vyzval přítomné k návrhům a diskusím.
K tomuto bodu nebyla vedena diskuse.
Pan starosta tedy vyzval k hlasování o návrhu.
Usnesení č. 13:
Zastupitelstvo města Adamova stanovilo v souladu s ust. § 67 a § 68 odst. 1 zákona č.
128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů pro volební období 2022 až 2026
počet členů Zastupitelstva města Adamova ve výši 15 členů.
Pro: 12
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 13 bylo přijato.
Ad 13) Smlouvy o zápůjčkách 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, do maximální výše 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. 2022 je alokována částka 60.000,- Kč na poskytování
zápůjček, prozatím nebyla zápůjčka poskytnuta. Komise pro poskytování zápůjček se sešla
dne 1. 6. 2022 a souhlasí s poskytnutím dvou zápůjček zaměstnankyním, které jsou
v pořadníku aktuálně na prvním a druhém místě. Zápůjčky ve výši 30.000,- Kč a 20.000,- Kč
budou určeny na koupi bytového zařízení a budou splaceny do 2 let od 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.
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K tomuto bodu nebyla vedena diskuse.
Pan starosta tedy vyzval k hlasování o návrhu.
Usnesení č. 14:
Zastupitelstvo města Adamova:
a) schválilo uzavření smlouvy o zápůjčce ze Sociálního fondu Města Adamova č. 50,
b) schválilo uzavření smlouvy o zápůjčce ze Sociálního fondu Města Adamova č. 51.
Pro: 12
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 14 bylo přijato.
Ad 14) Rozpočtové opatření č. 5/2022
Komentář k rozpočtovému opatření č. 5/2022:
1) Financování zbudování nového parkoviště v Adamově III, na pozemku parc. č.
515/43. Předpokládané výdaje r. 2022:
Cena pozemku dle znal. posudku:
1.750.480,- Kč
Poplatek za odnětí z lesního fondu:
330.541,- Kč (město je příjemcem 40%)
Rezerva – znal. posudek, správ. popl.: 30.000,- Kč
Celkem je nutné na § 2219 pol. 6121 převést 2.111.100,- Kč (po zaokr.). Vzhledem
k tomu, že 498.100- Kč bylo přesunuto na tuto investiční položku prostřednictvím
změny rozpisu rozpočtu č. 6/2022 , rozpočtovým opatřením je nutné zajistit
zbývající částku 1.613.000,- Kč.
2) Přijetí 40% z poplatku za odnětí z lesního fondu – viz předcházející bod. Dle
rozpočtové skladby musí být tato částka použita výhradně na zlepšení životního
prostředí či na zachování lesa. Bude použito např. na náhradní výsadbu po kácení,
výsadbu truhlíků, doplnění vegetace apod.
3) Přeložka NN TJ Sokol Adamov vynucená plánovanou investicí města -s rozšířením
komunikace Sadová. Předpokládaná cena přeložky vč. projektu a realizace činí
295.500,- 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. 15:
Zastupitelstvu města Adamova schválilo Rozpočtové opatření č. 5/2022 v následujícím
znění:
1)Parkoviště Ptačina na pozemku parc. č. 515/43
Zvýšit rozpočet výdajů města
V § 2219
1.613.000,- Kč
Zvýšit rozpočet příjmů města
V § 1012
1.900,- Kč
V § 3412
74.900,- Kč
V § 3612
37.000,- Kč
V § 3631
38.400,- Kč
V § 3745
2.200,- Kč
V § 4351
4.300,- Kč
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V § 5512
V § 6171
V § 6310
Snížit rozpočet výdajů města
V § 2212
V § 3412
V § 3412
V § 3745
V § 3745
V § 5311
V § 6171

27.200,- Kč
39.300,- Kč
300.000,- Kč
50.000,- Kč
20.000,- Kč
60.000,- Kč
200.000,- Kč
50.000, -Kč
300.000,- Kč
407.800,- Kč

2)Přijetí poplatku za odnětí pozemků plnění funkcí lesa
Zvýšit rozpočet příjmů města
V pol. 1335
132.200,- Kč
Zvýšit rozpočet výdajů města
V § 3745
132.200,- Kč
3)Přeložka NN vynucená rozšířením komunikace Sadová
Zvýšit rozpočet výdajů města
V § 2212
295.500,- Kč
Snížit rozpočet výdajů města
V § 3745
132.200,- Kč
Snížit rozpočet výdajů města
V § 3745
50.000,- Kč
V § 3745
16.000,- Kč
V § 5311
75.000,- Kč
V § 5311
22.300,- Kč
Pro: 12
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 15 bylo přijato.
Ad 15) Závěrečný účet Města Adamova za rok 2021
Po skončení kalendářního roku se údaje o ročním hospodaření města souhrnně zpracovávají
do závěrečného účtu, a to dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a dle
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích závěrečný účet schvaluje ZM. V závěrečném účtu jsou
obsaženy údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby
a o dalších finančních operacích, vč. tvorby a použití fondů v podrobném členění a obsahu,
aby bylo možné zhodnotit finanční hospodaření města a jím zřízených a založených
právnických osob a hospodaření s jejich majetkem. Součástí závěrečného účtu je i vyúčtování
finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, rozpočtům krajů, státním fondům a k hospodaření
dalších osob. Podstatnou součástí závěrečného účtu je i zpráva o výsledku přezkoumání
hospodaření za uplynulý kalendářní rok, které prováděli pracovníci odboru kontroly KrÚ
Jihomoravského kraje. Závěr zprávy: Při přezkoumání hospodaření Města Adamov za rok
2021 nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Při přezkoumání hospodaření za rok 2021 nebyla
zjištěna žádná závažná rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření územního
celku v budoucnosti.
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Datum vyvěšení závěrečného účtu: 8. 6. 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. 16:
Zastupitelstvo města Adamova:
a) schválilo závěrečný účet Města Adamova za rok 2021 vč. zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření Města Adamova za rok 2021,
b) vyjádřilo souhlas s celoročním hospodařením Města Adamova v r. 2021 bez výhrad.
Pro: 12
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 16 bylo přijato.
Ad 16) Účetní závěrka r. 2021
Na základě Vyhlášky č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek
některých vybraných účetních jednotek, jsou odborem ekonomickým předkládány podklady
pro schválení účetní závěrky Města Adamova za rok 2021. Schvalujícím orgánem účetní
závěrky je zastupitelstvo města. Účetní závěrka nemusí být dle uvedené vyhlášky předem ani
následně zveřejněna, musí být schválena nejpozději do šesti měsíců ode dne, ke kterému se
účetní závěrka sestavuje – tj. do 30. 6. Schvalující orgán si může vyžádat i další podklady
které mu umožní efektivní posouzení úplnosti a průkaznosti účetnictví a vyhodnocení
předvídatelných rizik a ztrát ve vztahu k věrnému a poctivému obrazu předmětu účetnictví a
finanční situaci účetní jednotky.
O úkonu schválení nebo neschválení musí být sepsán schvalujícím orgánem protokol. Tento
protokol bude obsahovat identifikaci schvalované účetní závěrky, datum rozhodování o
schválení či neschválení, identifikaci osob rozhodujících o schválení či neschválení, výrok o
schválení či neschválení, případný zápis o neschválení, identifikaci průkazných účetních
záznamů podle § 6 odst. 3 vyhlášky (tj. náprava chyb vyplývajících z přezkoumání
hospodaření) případně popis dalších skutečností významných pro uživatele účetní závěrky,
vyjádření účetní jednotky k výroku o schválení či neschválení účetní závěrky. Návrh
protokolu bude zaslán členům zastupitelstva společně s ostatními podklady ke schválení
účetní závěrky za r. 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. 17:
Zastupitelstvo města Adamova schválilo účetní závěrku Města Adamova za rok 2021.
Pro: 12
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 17 bylo přijato.
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Ad 17) Různé
17.1 Dopis městům s městskou dopravou kromě Brna
Město Adamov uzavřelo s Jihomoravským krajem dne 20. 4. 2004 Smlouvu o zajištění
financování systému IDS JMK.
Dne 24.6.2022 byla obdržena informace od KORDIS JMK o zavedení nároku na zlevněné
jízdné pro osoby invalidní v třetím stupni. Povinnost zavést tuto slevu platí pro vlaky a
meziměstskou autobusovou dopravu. Slevy se sjednocují na 50% shodně s dětmi a mládeží
do 18 let, studenty do 26 let a osobami nad 65 let. Z uvedeného důvodu dochází k úpravě
Tarifu IDS JMK od 1.7.2022. Tato úprava již prošla Radou města Brna a 29.6. bude
projednána Radou Jihomoravského kraje. Městské dopravy povinnost poskytovat slevy dle
cenového výměru sice nemají, ale vzhledem k minimálnímu odhadovanému počtu takových
cestujících by bylo vhodné, aby se všechna města s městskou dopravou v JMK sjednotila a
slevu poskytovala ve stejné výši, jelikož postižené osoby při průjezdu městem městskou
dopravou by neměly na slevu nárok a při cestě po městě regionálním autobusem by naopak
musela být sleva poskytována. Vznikaly by zbytečné zmatky a nevole vůči vedení vlastního
města. Ostatní skupiny cestujících včetně bezplatné dopravy beze změny.
Pan starosta vyzval přítomné k návrhům a diskusím.
K tomuto bodu nebyla vedena diskuse.
Pan starosta tedy vyzval k hlasování o návrhu.
Usnesení č. 18:
Zastupitelstvo města Adamova schválilo úpravu Tarifu IDS JMK s účinností od 1.7.2022.
Pro: 12
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 18 bylo přijato.
Ad 18) Diskuse
Paní Jana Nováčková přednesla požadavek spoluobčanů na vybudování nášlapů za hřištěm
na ul. Jilemnického u zadní branky až k ulici Údolní. Prodloužení stávajícího stavu.
S chodníkem je počítáno v rozpočtu, sdělil pan místostarosta.
Dále paní Nováčková řekla, že na starém hřbitově je 5 přístupů k hrobům a žádný z nich není
bezbariérový.
Pan místostarosta vysvětlil, že na opravy starého hřbitova byla zpracována projektová
dokumentace k předložení památkovému úřadu a podle jejich připomínek se musely provést
různé kompromisy. V zimním období z kaple tekla voda a na cestě namrzala, stěžovali si
občané. Šikmý chodník má určitá pravidla a v našem případě by tato nesplňoval.
Paní Nováčková oznámila, že k Ptačí svatyni není upraven příchod z komunikace pro imobilní
občany, je nutné překračovat vysoký obrubník. Příchod bude prověřen, reagoval pan
místostarosta.
Paní Nováčková požádala o příspěvek na čtvrté vydání její knihy o Adamově. Pan starosta
reagoval možností schůzky a zvážení s ohledem na propagaci města díly paní Nováčkové.
Pan místostarosta všem popřál pěkné prázdniny a dovolenou.
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Ad 19) Závěr
Pan starosta ukončil zasedání zastupitelstva v 17.10 hodin.

Starosta:

Bc. Roman Pilát, MBA, v.r.

Ověřovatelé zápisu:
Vladimír Suk, v.r.

Jiří Němec, v.r.

Zápis vyhotoven dne: 28. 6. 2022
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Číslo
usnesení

Závěrečný přehled hlasování na 22. zasedání Zastupitelstva města Adamova

Protokol o schvalování účetní závěrky
sepsaný v souladu s § 11 vyhlášky Ministerstva financí č. 22/2013 Sb., o požadavcích na
schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek (dále jen „vyhláška“)
a) Identifikace schvalované účetní závěrky:
Účetní závěrka Města Adamova za r. 2021, IČO 00279889
b) Datum rozhodování o schválení či neschválení účetní závěrky:
27. 6. 2022
c) Identifikace osob rozhodujících o schválení či neschválení účetní závěrky:
Členové Zastupitelstva města Adamova přítomni na 22. zasedání ZMA dne 27. 6. 2022:
PharmDr. Jana Novotná, Jiří Němec, Mgr. Lenka Podrabská, Bc. Roman Pilát, MBA, PhDr.
Jaroslav Budiš, Vladimír Suk, RNDr. Karel Truhlář, Mgr. Jana Burianová, Ing. Vladimír Bílý,
Mária Koudelová, Jiří Baisa, Ing. Jiří Slavíček
d) Výrok o schválení či neschválení účetní závěrky:
Zastupitelstvo města Adamova schválilo účetní závěrku Města Adamova za rok 2021.
e) Zápis o neschválení účetní závěrky (podle § 7 odst. 3 vyhlášky)
………………………………………………………………………………………………………………………………..
f) identifikace průkazných účetních záznamů (podle § 6 odst. 3 vyhlášky)

g) vyjádření účetní jednotky k výroku o schválení či neschválení účetní závěrky nebo
k zápisu o neschválení účetní závěrky, případně k dalším souvisejícím skutečnostem
…………………………………………………………………………………………………………………………………
Písemný záznam o hlasování jednotlivých členů schvalujícího orgánu je přílohou zápisu
z 22. zasedání ZMA. Odůvodnění hlasování (není povinné)………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
V Adamově dne 27. 6. 2022
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