
Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva města Adamova konaného
dne 28. 11. 2022 v 16:30 hodin na Městském úřadě v Adamově

                                                                                                                                                                                                            

Přítomni: Jiří Baisa, Ing. Vladimír Bílý, PhDr. Jaroslav Budiš, Mgr. Jana Burianová, Pavel Jirků,
Mária Koudelová,  Ing.  Petr  Kupka,  MBA,  Jiří  Němec,  PharmDr.  Jana Novotná,  Bc. Roman
Pilát,  MBA,  Vladimír  Suk,  Miroslav  Svědínek,  RNDr.  Karel  Truhlář,  Kamil Vašíček,  Romana
Vespalcová

Hosté a občané: dle presenční listiny

Zapsala: Monika Vávrová

Ad 1) Zahájení
Pan starosta zahájil 2. 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  15  členů  Zastupitelstva  města  Adamova,  což  je  nadpoloviční
většina všech členů Zastupitelstva města Adamova a zastupitelstvo je usnášení schopné. Pan
starosta  uvedl,  že  zápis  z 1.  ustavujícího  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
Sdružení nezávislých kandidátů KRK Adamov: bez návrhu
KSČM: Mária Koudelová
Sdružení nezávislých kandidátů: Bc. Roman Pilát, MBA

Pro: 15      Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 1 bylo přijato.

Usnesení č. 2:
Zastupitelstvo města Adamova určilo ověřovatele zápisu v následujícím složení:
KDU-ČSL: PharmDr. Jana Novotná
ODS: Jiří Němec
Sdružení nezávislých kandidátů KRK Adamov: bez návrhu
KSČM: bez návrhu
Sdružení nezávislých kandidátů: Vladimír Suk

Pro:  15     Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 2 bylo přijato.
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Usnesení č. 3:
Program:

1) Zahájení
2) Kontrola úkolů

a) úkoly zastupitelů
b) připomínky občanů

3) Volba členů Finančního výboru
4) Volba členů Kontrolního výboru 
5) Pověření řízení Městské policie Adamov
6) Určení zastupitele pro spolupráci s pořizovatelem ÚP
7) Rozpočtové opatření č. 8/2022
8) Darovací smlouva
9) Různé

    10) Diskuse
    11) Závěr

Pro:  15 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 3 bylo přijato.

Ad 2) Kontrola úkolů
a) úkoly zastupitelů
Pan starosta přečetl plnění úkolů v podobě, která byla zaslána zastupitelům v materiálech
pro jednání ZM.
Pan místostarosta informoval o aktuálním stavu prodeje pozemku parc. č. 515/1 s ŠLP Křtiny.
Pan místostarosta informoval o předpokládaném harmonogramu stavby parkovacího domu.

Pan starosta vyzval přítomné k návrhům a diskusi.
Nebyly předloženy žádné návrhy a nebyla vedena žádná diskuse.

b) připomínky občanů
Pan starosta sdělil, že připomínky občanů nebyly na minulém zastupitelstvu vzneseny.

Pan starosta vyzval přítomné k návrhům a diskusi.
Nebyly vzneseny žádné další připomínky či dotazy.

Ad 3)   Volba členů Finančního výboru  
a) Určení způsobu volby členů Finančního výboru  
Dle přílohy č. 1 k Jednacímu řádu Zastupitelstva města Adamova, kterou je Volební řád pro
volbu orgánů obce Zastupitelstvem města Adamova (dále jen volební řád), článku 7, odst. 3
členy výborů volí zastupitelstvo aklamací, přičemž zastupitelstvo hlasováním určí, zda bude
provedena  volba  jednotlivě  nebo  zda  všichni  členové  výboru  budou  voleni  jedním
hlasováním.

Pan starosta vyzval přítomné k návrhům a diskusím.
K tomuto bodu nebyla vedena diskuse.
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Pan starosta tedy vyzval k hlasování o návrhu.

Usnesení č. 4:
Zastupitelstvo  města  Adamova  dle  článku  7  odst.  3  přílohy  č.  1  k Jednacímu  řádu
Zastupitelstva  města  Adamova,  kterou  je  Volební  řád  pro  volbu  orgánů  obce
Zastupitelstvem města Adamova, určuje, že bude hlasováno o členech finančního výboru
jedním hlasováním jako o celku ve složení navrženém předsedou jednotlivých výborů.

Pro: 15 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 4 bylo přijato.

b) Volba členů Finančního výboru  
Dle přílohy č. 1 k Jednacímu řádu Zastupitelstva města Adamova, kterou je volební řád pro
volbu orgánů obce Zastupitelstvem města Adamova (dále jen volební řád), článku 7, odst. 1
předložil  předseda  finančního  výboru  RNDr.  Karel  Truhlář  následující  návrh  na  složení
finančního výboru. Navrženými kandidáty na členy finančního výboru jsou:

1) Pan Ing. Vladimír Bílý, P. Jilemnického 7, Adamov
2) Paní Mária Koudelová, P. Jilemnického 15, Adamov
3) Pan Ing. Petr Slavíček, Plotní 12, Adamov
4) Pan Kamil Vašíček, Osvobození 25, Adamov

Dle usnesení č. 3b) budou všichni členové výboru voleni jedním hlasováním, a to aklamací.

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  zvolilo  v souladu  s ust.  §  84  odst.  2  písm.  l)  zákona
č.128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, za členy finančního výboru:
pana Ing. Vladimíra Bílého, paní Máriu Koudelovou, pana Ing. Petra Slavíčka a pana Kamila
Vašíčka.

Pro: 15 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 5 bylo přijato.

Ad 4)   Volba členů Kontrolního výboru  
a) Určení způsobu volby členů Kontrolního výboru  
Dle přílohy č. 1 k Jednacímu řádu Zastupitelstva města Adamova, kterou je Volební řád pro
volbu orgánů obce Zastupitelstvem města Adamova (dále jen volební řád), článku 7, odst. 3
členy výborů volí zastupitelstvo aklamací, přičemž zastupitelstvo hlasováním určí, zda bude
provedena  volba  jednotlivě  nebo  zda  všichni  členové  výboru  budou  voleni  jedním
hlasováním.

Pan starosta vyzval přítomné k návrhům a diskusím.
K tomuto bodu nebyla vedena diskuse.
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Pan starosta tedy vyzval k hlasování o návrhu.

Usnesení č. 6:
Zastupitelstvo  města  Adamova  dle  článku  7  odst.  3  přílohy  č.  1  k Jednacímu  řádu
Zastupitelstva  města  Adamova,  kterou  je  Volební  řád  pro  volbu  orgánů  obce
Zastupitelstvem města Adamova, určuje, že bude hlasováno o členech kontrolního výboru
jedním hlasováním jako o celku ve složení navrženém předsedou výboru. 

Pro: 15 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 6 bylo přijato.

b) Volba členů Kontrolního výboru  
Dle  přílohy  č.  1  k Jednacímu  řádu  Zastupitelstva  města  Adamova,  kterou  je  Volební  řád
pro volbu orgánů obce Zastupitelstvem města Adamova (dále jen volební  řád),  článku 7,
odst.. 1 předložila předsedkyně kontrolního výboru PharmDr. Jana Novotná následující návrh
na složení kontrolního výboru. Navrženými kandidáty na členy kontrolního výboru jsou:

1. pan Jiří Baisa, Družstevní 2, 679 04 Adamov
2. pan Ing. Miroslav Kašný, Sadová 1, 679 04 Adamov      
3. paní Hana Marková, Družstevní 9, 679 04 Adamov    
4. pan Antonín Procházka, Plotní 5, 679 04 Adamov

Dle usnesení č. 6 budou všichni členové výboru voleni jedním hlasováním, a to aklamací.

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  zvolilo  v souladu  s ust.  §  84  odst.  2  písm.  l)  zákona
č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, za členy kontrolního výboru:
p. Jiřího Baisu, p. Ing. Miroslava Kašného, p. Hanu Markovou a p. Antonína Procházku. 

Pro: 15 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 7 bylo přijato.

Ad 5)   Pověření řízením Městské policie Adamov  
Zastupitelstvu města Adamova je na základě dohody mezi uvolněnými zastupiteli předložen
návrh na řízení Městské policie Adamov místostarostou města, panem Jiřím Němcem.

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 v souladu s § 3, odst. 1 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní
policii,  ve znění  pozdějších  předpisů,  pověřilo místostarostu pana Jiřího Němce řízením
Městské policie Adamov.

Pro: 14 Proti: 0 Zdržel se: 1
Usnesení č. 8 bylo přijato.

Ad 6) Určení zastupitele pro spolupráci s     pořizovatelem ÚP  
Zastupitelstvu města Adamova je na základě schváleného rozdělení činností (kompetencí)
mezi starostou a místostarostou města předložen návrh na určení zastupitele pro spolupráci
s pořizovatelem  Územního  plánu  města  Adamov.  Na  tomto  základě  je  navržen  pan  Jiří
Němec.
Dle platného stavebního zákona č. 183/2006 Sb., pořizovatel územního plánu spolupracuje
s určeným zastupitelem v průběhu jednotlivých fází zpracování územního plánu a jeho změn.
Určeného zastupitele bude schvalovat Zastupitelstvo města Adamova dle § 6 odst. 5 písm. f).
Mezi činnosti určeného zastupitele patří zejména:
- § 47, odst. 1 – spolupracuje při zpracování návrhu zadání, které vypracovává pořizovatel,
- § 47, odst. 4 – spolupracuje při úpravách návrhu zadání, které vyplynou z průběhu 

projednávání zadání,
- § 51, odst. 1 – spolupracuje na vyhodnocení výsledků projednání návrhu územního plánu a 

zajistí řešení případných rozporů,
- § 53 odst. 1 – spolupracuje při vyhodnocování výsledků projednání návrhu územního plánu 

nebo změny.
Určený zastupitel bude pořizovatelem informován průběžně a bude při jednotlivých fázích
vyzýván ke spolupráci.  Pořizovatel:  Městský úřad Blansko,  Odbor stavební  úřad,  oddělení
územního plánování a regionálního rozvoje, který splňuje kvalifikační požadavky pro územně
plánovací činnost dle platného stavebního zákona.

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
Rada  města  Adamova  doporučuje  Zastupitelstvu  města  Adamova  přijmout  následující
usnesení:
Zastupitelstvo města Adamova schvaluje pana Jiřího Němce jako tzv. určeného zastupitele,
který  bude  spolupracovat  s  pořizovatelem  územně  plánovacích  dokumentací  města
Adamov.

Pro: 14 Proti:  0 Zdržel se: 1
Usnesení č. 9 bylo přijato.
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Ad 7) Rozpočtové opatření č. 8/2022
Komentář k     rozpočtovému opatření č. 8/2022:   

1) Dovybavení kanceláří budovy MěÚ U Kostela novým nábytkem.  Budou použity finanční
prostředky, původně alokované v rozpočtu jako odchodné uvolněným členům ZMA. 

2) Oprava chodníku na ul. Pod Horkou (spodní řada, za domy) po provedené opravě hydro-
izolace domů a opravách přípojek kanalizace (dešťové, splaškové). Použity budou ne-
čerpané prostředky z odchodného určeného pro uvolněné zastupitele. 

3) Zbudování nové řady základů pro urnová místa včetně nového pěšího přístupu v rámci
areálu nového hřbitova na Ptačině. Použity budou prostředky z odchodného určeného
pro uvolněné zastupitele, z odvodů na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění. 

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  rozpočtové  opatření  č.  8/2022  v následujícím
znění:

1) Obnova vybavení kanceláří MěÚ     
Snížit rozpočet výdajů města 
V § 6112 100.000,- Kč
Zvýšit rozpočet výdajů města
V § 6171 100.000,- Kč

2) Oprava chodníku na ul. Pod Horkou  
Snížit rozpočet výdajů města 

             V § 6112 286.000,- Kč 
             Zvýšit rozpočet výdajů města 
             V § 2219 286.000,- Kč

3) Nová řada základů pro urnová místa na hřbitově v Adamově III
Snížit rozpočet výdajů města 

             V § 6112   86.000,- Kč 
             V § 6112   93.000,- Kč
             V § 6112   39.000,- Kč            
             Zvýšit rozpočet výdajů města 
             V § 3632 218.000,- Kč

Pro: 15 Proti:  0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 10 bylo přijato.

Ad 8)   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.
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č. 399/22 (celková výměra 291 m2) a parc. č. 399/40 (celková výměra 297 m2) v k. ú. a obci
Adamov.
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.
V souladu se zněním § 39 zákona č. 128/2000 Sb., O obcích, byl záměr prodeje pozemků
ve vlastnictví  obce  zveřejněn na úřední  desce  (vyvěšen 4.  7.  2021).  V  průběhu vyvěšení
záměru se nikdo z fyzických či právnických osob nepřihlásil pro vznesení připomínky, námitky
či dotazu.

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 schválilo Darovací smlouvu, jejímž předmětem jsou části
pozemků parc. č. 399/22 a parc. č. 399/40 v k.ú. a obci Adamov.

Pro: 15 Proti:  0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 11 bylo přijato.

Ad 9) Různé

Ad 10) Diskuse
Diskuse nebyla vedena. 

Ad 11) Závěr
Pan  starosta  poděkoval  zastupitelům  a  ukončil  zasedání  zastupitelstva  v 16,58  hodin.
3. zasedání  Zastupitelstva  města  Adamova  se  uskuteční  14.  12.  2022  na  Městském  úřadu
Adamov.

Zápis byl vyhotoven dne 29. 11. 2022

Starosta: Bc. Roman Pilát, MBA 

Ověřovatelé zápisu: PharmDr. Jana Novotná

Jiří Němec 

Vladimír Suk
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Závěrečný přehled hlasování na 2. zasedání Zastupitelstva města Adamova
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