Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva města Adamova konaného
dne 12. 9. 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, Mária
Koudelová, Jiří Baisa, Ing. Jiří Slavíček, Ing. Petr Kupka, MBA, Soňa Bychlerová, Kamil Vašíček
Hosté a občané: dle presenční listiny
Omluven: Ing. Vladimír Bílý
Zapsala: Vratislava Chlupová
Ad 1) Zahájení
Pan starosta zahájil 23. 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 22. 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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Protinávrh usnesení č. 3 – Bc. Roman Pilát, MBA
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) Záměr prodeje pozemku par. č. 140, 137, 146/3 a st. 1/3
6) Poskytnutí dotací z rozpočtu města – přímá podpora sportu a tělovýchovy
7) Dodatek č. 5 k vnitřnímu předpisu č. 2/2015 Poskytování cestovních náhrad
8) Přijetí dotace na volby do zastupitelstev obcí a do 1/3 Senátu Parlamentu ČR
9) Rozpočtové opatření č. 7/2022
10) Žádost o poskytnutí individuální dotace – Tělocvičná jednota Sokol Adamov
11) Různé
12) Diskuse
13) Závěr
Pro: 14
Proti: 0
Usnesení č. 3 bylo přijato.

Zdržel se: 0

O původním návrhu se nehlasovalo.
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) Záměr prodeje pozemku par. č. 140, 137, 146/3 a st. 1/3
6) Poskytnutí dotací z rozpočtu města – přímá podpora sportu a tělovýchovy
7) Dodatek č. 5 k vnitřnímu předpisu č. 2/2015 Poskytování cestovních náhrad
8) Rozpočtové opatření č. 7/2022
9) Žádost o poskytnutí individuální dotace – Tělocvičná jednota Sokol Adamov
10) Různé
11) Diskuse
12) Závěr
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.
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b) připomínky občanů
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.
Ad 3) Zápis z jednání Finančního výboru
Zastupitelstvu města Adamova byl předložen zápis z 22. jednání Finančního výboru
konaného dne 7. 9. 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 22. jednání Finančního výboru
konaného dne 7. 9. 2022.
Pro: 14
Proti: 0
Usnesení č. 4 bylo přijato.

Zdržel se: 0

Ad 4) Zápis z jednání Kontrolního výboru
Zastupitelstvu města Adamova byl předložen zápis z 15. jednání Kontrolního výboru
konaného dne 31. 8. 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 15. jednání Kontrolního výboru
konaného dne 31. 8. 2022.
Pro: 14
Proti: 0
Usnesení č. 5 bylo přijato.

Zdržel se: 0

Ad 5) Záměr prodeje pozemků parc. č. 140, 137, 146/3 a st. 1/3
Město Adamov jako vlastník pozemků parc. č. 140 (druh pozemku ostatní plocha) o výměře
69 m2, 137 (druh pozemku ostatní plocha) o výměře 40 m2, 146/3 (druh pozemku ostatní
plocha) o výměře 31 m2 a st. 1/3 (druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 331
m2 v k. ú. a obci Adamov, obdrželo žádost o odkup těchto pozemků od pana Petra Tužila,
Vodní 2, 679 04 Adamov.
Odbor SMM nedoporučuje odprodej zmíněných pozemků z důvodu možného budoucího
záměru propojení ulic Plotní a Mírová.
Pan starosta vyzval přítomné k návrhům a diskusím.
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Diskuse:
Dr. Truhlář sdělil, že parcely jsou součástí většího území a v územním plánu je vše vedeno
k individuálnímu bydlení. Stávající stav vyhovuje všem zúčastněným v dané lokalitě.
Z hlediska možného budoucího vývoje je doporučeno území jako celek sledovat. Také se
jedná o zátopové území, doplnil Dr. Truhlář.
Pan starosta tedy vyzval k hlasování o návrhu.
Usnesení č. 6:
Zastupitelstvo města Adamova neschválilo záměr prodeje pozemků parc. č. 140, 137,
146/3 a st. 1/3 v k.ú. a obci Adamov.
Pro: 12
Proti: 2
Usnesení č. 6 bylo přijato.

Zdržel se: 0

Ad 6) Poskytování dotací z rozpočtu města – přímá podpora sportu a tělovýchovy
Jedná se o poskytnutí dotací na II. pololetí r. 2022 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 2022 (budou
tvořit přílohu č. 1 zápisu) a ze schváleného dotačního programu.
Oproti minulým rokům není předložena smlouva o dotaci pro Občanské sdružení Volejbal
Adamov, které nepodalo žádost o dotaci.
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. 7:
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. 40/2022,
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
zápisu a současně veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Adamova
č. 41/2022,
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.
42/2022,
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

- -4 4
-

zápisu a současně veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Adamova
č. 43/2022,
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.
44/2022,
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.
45/2022,
g) 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. 46/2022,
h)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. 47/2022.
Pro: 14
Proti: 0
Usnesení č. 7 bylo přijato.

Zdržel se: 0

Ad 7) Dodatek č. 5 k vnitřnímu předpisu č. 2/2015 Poskytování cestovních náhrad
Zastupitelstvu města Adamova je po projednání na schůzi Rady města Adamova předkládán
Dodatek č. 5 k vnitřnímu předpisu č. 2/2015 Poskytování cestovních náhrad. Dodatkem č. 5
je aktualizována výše sazby poskytovaného stravného na pracovní cestě. Aktualizace je
provedena v souladu s rozmezím, které udává Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí
č. 237/2022 Sb. ze dne 15. 08. 2022. Z důvodu situace ve světě a navyšování cen, kdy je
předpoklad, že bude docházet k častějším změnám uvedené vyhlášky, se přikláníme k horní
hranici výše stravného, jehož rozmezí uvádí vyhláška v Čl. 1 odst. 1. § 3.
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 Dodatek č. 5 k vnitřnímu předpisu č. 2/2015
Poskytování cestovních náhrad.
Pro: 14
Proti: 0
Usnesení č. 8 bylo přijato.

Zdržel se: 0

Ad 8) Přijetí dotace na volby do zastupitelstev obcí a do 1/3 Senátu Parlamentu ČR
Z KrÚ Jihomoravského kraje bylo doručeno na adresu Města Adamova oznámení o dotaci na
pokrytí výdajů spojených s volbami do zastupitelstev obcí a do 1/3 Senátu Parlamentu ČR.
Dotace pro město Adamov činí 212.000,- Kč.
Vyúčtování dotace bude provedeno příští rok v únoru, v rámci finančního vypořádání za rok
2022. V rámci finančního vypořádání budou řešeny i případné vratky či doplatky dotace.
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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 neinvestiční účelové dotace ve výši
212.000,- Kč na úhradu výdajů vzniklých v souvislosti s konáním voleb do zastupitelstev
obcí a do 1/3 Senátu Parlamentu ČR v roce 2022.
Pro: 14
Proti: 0
Usnesení č. 9 bylo přijato.

Zdržel se: 0

Ad 9) Rozpočtové opatření č. 7/2022
Komentář k rozpočtovému opatření č. 7/2022:
1) Akce oprava přístupů k domům Neumannova 4 a 6 vč. okolí dětského hřiště Neumannova
byla schválena v rámci rozpočtu na tento rok. V 6/2022 byla část alokovaných prostředků
převedena na koupi části pozemku parc. č. 515/1 (nové parkoviště Ptačina) a poplatek za
odlesnění. Tímto rozpočtovým opatřením se prostředky vrací zpět, aby se oprava mohla
uskutečnit v závěru roku 2022. Za navýšením příjmů jsou úroky ze spořicího účtu (uložené
prostředky na 1. etapu parkovacího domu) za období od 6-10/2022.
2) V rozpočtu je nutné zabezpečit prostředky na volby do zastupitelstva obce a volby do
Senátu PČR. Do doby přijetí dotace na volby budou výdaje zabezpečeny snížením výdajů za
služby v § 6171 pol. 5169. Po přijetí dotace a jejím zapojení do rozpočtu se pol. 5169 opět
navýší.
3) Jedná se o zajištění prostředků v rozpočtu k poskytnutí neinvestiční dotace Tělocvičné
jednotě Sokol Adamov, a to na opravu stěn sportovní haly v Adamově, na ul. Osvobození.
Sníží se výdaje v § 3639 pol. 5166 o 360 tis. Kč (strategický plán města – odloženo na r. 2023)
a v § 2212 pol. 5171 (oprava Dřínová – odloženo na r. 2023).
Pan starosta vyzval přítomné k návrhům a diskusím.
Protinávrh usnesení č. 10 – Bc. Roman Pilát, MBA
Od původního rozpočtového opatření se protinávrh liší:
a) změnou bodu č. 2)
b) doplněním bodu č. 4)
Komentář:
Dne 29. 8. 2022 Rada města Adamova projednávala Rozpočtové opatření č. 7/2022, které
obsahovalo mj. předfinancování voleb z vlastních zdrojů v celkové odhadované výši 261.000,Kč. Dne 31. 8. 2022 bylo z KrÚ JMK doručeno oznámení o poskytnutí dotace na volby, ve výši
212.000,- Kč. Z tohoto důvodu se protinávrhem k Rozpočtovému opatření č. 7/2022
začleňuje dotace na volby do rozpočtu města (viz bod č. 2) a současně se tvoří v rozpočtu
rezerva na výdaje spojené s volbami, které by případně překročily výši poskytnuté dotace (viz
bod č. 4). Tyto prostředky by byly městu proplaceny ze státního rozpočtu až v příštím roce.
K tomuto bodu nebyla vedena diskuse.
Pan starosta tedy vyzval k hlasování o návrhu.
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Protinávrh usnesení č. 10:
Zastupitelstvo města Adamova schválilo rozpočtové opatření č. 7/2022 v následujícím
znění:
1) Oprava přístupů k domům na ul. Neumannova 4 a 6
Zvýšit rozpočet příjmů města
V § 6310
490.000,- Kč
Zvýšit rozpočet výdajů města
V § 2219
490.000,- Kč
2) Přijetí dotace na volby do zastupitelstev obcí a do 1/3 Senátu Parlamentu ČR
Zvýšit rozpočet příjmů města
V pol. 4111 ÚZ 98187
212.000,- Kč
Zvýšit rozpočet výdajů města
V § 6115 ÚZ 98187
151.000,- Kč
V § 6115 ÚZ 98187
1.800,- Kč
V § 6115 ÚZ 98187
5.000,- Kč
V § 6115 ÚZ 98187
41.000,- Kč
V § 6115 ÚZ 98187
12.000,- Kč
V § 6115 ÚZ 98187
1.000,- Kč
V § 6115 ÚZ 98187
200,- Kč
3) Poskytnutí dotace na opravu stěn sportovní haly v Adamově
Snížit rozpočet výdajů města
V § 3639
360.000,- Kč
V § 2212
140.000,- Kč
Zvýšit rozpočet výdajů města
V § 3419
500.000,- Kč
4) Rezerva na případné dofinancování voleb do zastupitelstev obcí a do 1/3 Senátu
Parlamentu ČR
Snížit rozpočet výdajů města
V § 6171
49.000,- Kč
Zvýšit rozpočet výdajů města
V § 6115 ÚZ 98187
49.000,- Kč
Pro: 14
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 10 bylo přijato.
O původním usnesení se nejednalo.
Usnesení č. 10:
Zastupitelstvu města Adamova schválilo Rozpočtové opatření č. 7/2022 v následujícím
znění:
1) Oprava přístupů k domům na ul. Neumannova 4 a 6
Zvýšit rozpočet příjmů města
V § 6310
490.000,- Kč
Zvýšit rozpočet výdajů města
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V § 2219

490.000,- Kč

2) Předfinancování voleb do zastupitelstev obcí a do Senátu PČR
Snížit rozpočet výdajů města
V § 6171
261.000,- Kč
Zvýšit rozpočet výdajů města
V § 6115 ÚZ 98187
200.000,- Kč
V § 6115 ÚZ 98187
1.800,- Kč
V § 6115 ÚZ 98187
5.000,- Kč
V § 6115 ÚZ 98187
22.000,- Kč
V § 6115 ÚZ 98187
12.000,- Kč
V § 6115 ÚZ 98187
19.000,- Kč
V § 6115 ÚZ 98187
1.000,- Kč
V § 6115 ÚZ 98187
200,- Kč
3) Poskytnutí dotace na opravu stěn sportovní haly v Adamově
Snížit rozpočet výdajů města
V § 3639
360.000,- Kč
V § 2212
140.000,- Kč
Zvýšit rozpočet výdajů města
V § 3419
500.000,- Kč
Ad 10) Žádost o poskytnutí individuální dotace – Tělocvičná jednota Sokol Adamov
Tělocvičná jednota Sokol Adamov dne 24. 8. 2022 podala žádost o tzv. individuální
neinvestiční dotaci z rozpočtu města ve výši 500.000,- Kč, na projekt: „Oprava copilitových
stěn – sportovní hala na ul. Osvobození“.
Dotace bude využita na první etapu postupné revitalizace sportovní haly v Adamově, na ul.
Osvobození. Tato etapa by měla být zrealizována v r. 2022 a celkové předpokládané náklady
činí 1.200.000,- Kč. Předmětem oprav budou stěny haly vykazující havarijní stav, tak aby byla
zajištěna bezpečnost uživatelů sportovní haly. Dotace bude žadatelem vyúčtována.
Pan starosta vyzval přítomné k návrhům a diskusím.
Diskuse:
Paní Novotná chtěla vědět, zda je zpracována koncepce oprav nebo budou opravovat jen
nejnutnější. Pan starosta s panem Svědínkem komplexní či energetickou modernizaci
sportovní haly ve společném zájmu města i vlastníka řeší již několik let. Nepředpokládá
převod nemovitosti a otázkou by vůbec byla vůle zastupitelů k převodu bez zajištěných
zdrojů a budoucího provozu. Nedaří se dlouhodobě najít žádný vhodný dotační titul na
opravu sportovní haly. Nejedná se o závazek pomáhat každý rok. Sokol potřebuje mít halu
funkční mimo jiné pro občany města a sportovní spolky, kteří halu využívají. Při projektování
rozšíření silnice nad kostelem Sokol vyšel vstříc svými pozemky, stejně tak umožnil parkování
nad halou na svých pozemcích. I proto starosta města navrhl pro tento daný moment havárie
jednotě pomoc. Bez ohledu na množství akcí, co zde probíhají.
Paní Koudelová si myslí, že se nejedná o dobře investované peníze. Sokolovna byla předána
za nic a 30 let do budovy nic neinvestují. Město by mělo do budoucna jednat, co s budovou
bude. Buď Sokol budovu přenechá městu za původní cenu a město se postará o budovu jako
takovou. Jednalo by se o velký závazek, ale byl by pro občany města.
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Pan starosta navrhl zastupitelům prohlídku haly společně se zástupci sokola, aby bylo zřejmé
co se udělalo či neudělalo.
Pan Kupka reagoval, že jsou vybudovány nové sprchy u sauny a právě v této chvíli je třeba
pomoci.
Pan starosta si myslí, že musí mít snahu vše vyřešit i Sokol. Předpokládá, že cílem pro obě
strany není zánik haly jako takové.
Pan starosta tedy vyzval k hlasování o návrhu.
Usnesení č. 11:
Zastupitelstvo města Adamova:
a) schválilo poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 500.000,- Kč z rozpočtu Města Adamova
Tělocvičné jednotě Sokol Adamov, se sídlem Osvobození 440/9, 679 04 Adamov, na
projekt „Oprava copilitových stěn – sportovní hala na ul. Osvobození“,
b) schválilo uzavření veřejnoprávní smlouvy o jejím poskytnutí č. 48/2022.
Pro: 13
Proti: 0
Zdržel se: 1
Usnesení č. 11 bylo přijato.
Ad 11) Různé
Ad 12) Diskuse
Paní Koudelovou zajímá, zda má město plán při nedostatku elektrické energie a plynu pro
vytápění školy, školky aj.
Od roku 2021 se situace sleduje a řeší s jednatelem společnosti Adavak, odpověděl pan
starosta. Vedou jednání i s velkými firmami v průmyslovém areálu. Dále uvedl, že
problematika je aktuálně velmi složitá a těžko zde shrnout vše co se událo od léta a podzimu
2021. Co se týká školy, tak se řeší určitá regulace systému vytápění. Na komunikace se ze
zákona musí svítit, mimo nouzový stav padá vypnutí veřejného osvětlení. Nyní přesná
odpověď není, problematika se mění každým dnem či týdnem, řekl pan starosta. Pokud by
bylo vše krizové, tak stát nařídí krizový stav a dle toho budeme jednat. Zatím věc sledujeme
s rozvahou bez případných unáhlených kroků.
Paní Koudelová všem poděkovala za spolupráci čtyř let.
Ad 13) Závěr
Pan starosta poděkoval občanům, zastupitelům za jejich činnost ve volebním období 2018 až
2022 a také všem zaměstnancům Městského úřadu v Adamově, příspěvkových organizací a
dceřiné společnosti za jejich práci a ukončil zasedání zastupitelstva v 17:20 hodin.

Starosta:

Bc. Roman Pilát, MBA
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Ověřovatelé zápisu:
Vladimír Suk

Jiří Němec

PharmDr. Jana Novotná

Soňa Bychlerová

Zápis vyhotoven dne: 13. 9. 2022
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