
Zápis z 1., ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Adamova, ve
volebním období  2022 - 2026 

konaném dne 19. 10. 2022 v 16:00 hodin
na Městském kulturním středisku v Adamově

________________________________________________________________________

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

Hosté a občané: dle presenční listiny

Zapsala: PhDr. Vlasta Kubenová

Ad I) Zahájení
Ustavující  zasedání  Zastupitelstva  města  Adamova  zahájil  dosavadní  starosta  
Bc.  Roman Pilát,  MBA  /dále jen předsedající/  v 16:00 hodin. Přivítal  všechny přítomné a
konstatoval, že ustavující zasedání bylo řádně svoláno tak, aby se v souladu s ustanovením §
91 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o obcích)
konalo do 15 dnů ode dne uplynutí lhůty pro podání návrhů soudu na neplatnost voleb nebo
hlasování. Lhůta uplynula dne 10. 10. 2022, žádný návrh nebyl podán. Informace o konání
ustavujícího  zasedání  byla  dle  §  93  odst.  1  zákona  o  obcích  vyvěšena  na  úřední  desce
městského úřadu nejméně 7 dní před ustavujícím zasedáním, a to od 11. 10. 2022. Současně
byla zveřejněna na elektronické úřední desce. 
Předsedající  schůze  konstatoval,  že  podle  prezenční  listiny  je  přítomno  15  členů
zastupitelstva, tedy nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva. Zastupitelstvo je dle §
92 odst. 3 zákona o obcích usnášeníschopné. 
Předsedající  dále  uvedl,  že  s ohledem  na  ust.  §  91  zákona  o  obcích  bude  řídit  jednání
zastupitelstva až do doby zvolení nového starosty, pokud zastupitelstvo neurčí, že zasedání
má vést jiná osoba. Dále předsedající konstatoval, že zapisovatelkou je v souladu s platným
Jednacím řádem Zastupitelstva města Adamova článku 11.1.3. určena paní tajemnice PhDr.
Vlasta Kubenová.

 Ad I. a) Určení ověřovatelů zápisu
Předsedající  nechal  určit  ověřovatele  zápisu  s  tím,  že  navrhl,  aby  každá  volební  strana
navrhla jednoho ověřovatele. Zástupci volebních stran sdělili své návrhy:
KDU-ČSL:                                                                                 PharmDr. Jana Novotná
ODS:                                                                                      Jiří Němec
Sdružení nezávislých kandidátů KRK Adamov:               bez návrhu      
KSČM:                                                                                      Mária Koudelová
Sdružení nezávislých kandidátů:                                  Vladimír Suk

Předsedající vyzval přítomné k diskusi.
K tomuto bodu nebyla vedena diskuse.
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Předsedající tedy vyzval k hlasování o návrhu usnesení.

Návrh usnesení č. 1:
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:                                                                                      Mária Koudelová
Sdružení nezávislých kandidátů:                                  Vladimír Suk

Výsledek hlasování: Pro: 15  Proti: 0 Zdržel se:  0
Usnesení č. 1 bylo schváleno dle znění návrhu.

Ad I. b) Volba mandátové komise
Předsedající přistoupil k dalšímu bodu programu a vyzval zastupitelstvo k provedení volby
mandátové komise, která ověří oprávněnost mandátů.  Požádal jednotlivé volební strany o
návrhy. Zástupci volebních stran sdělili své návrhy:
KDU-ČSL:                                                                                 PharmDr. Jana Novotná
ODS:                                                                                      RNDr. Karel Truhlář
Sdružení nezávislých kandidátů KRK Adamov:               Romana Vespalcová
KSČM:                                                                                      bez návrhu
Sdružení nezávislých kandidátů:                                  bez návrhu

Předsedající vyzval přítomné k diskusi.
K tomuto bodu nebyla vedena diskuse.
Předsedající tedy vyzval k hlasování o návrhu usnesení.

Návrh usnesení č. 2:
KDU-ČSL:                                                                                 PharmDr. Jana Novotná
ODS:                                                                                      RNDr. Karel Truhlář
Sdružení nezávislých kandidátů KRK Adamov:               Romana Vespalcová
KSČM:                                                                                      bez návrhu
Sdružení nezávislých kandidátů:                                  bez návrhu

Výsledek hlasování: Pro: 15  Proti: 0 Zdržel se:  0
Usnesení č. 2 bylo schváleno dle znění návrhu.

Ad I. c) Ověření mandátů zvolených členů zastupitelstva
Předsedající  požádal  mandátovou  komisi,  aby  ověřila  platnost  voleb  členů Zastupitelstva
města Adamova kontrolou osvědčení o zvolení a protokolu o průběhu voleb ČSÚ a za tím
účelem vyhlásil 10-ti minutovou přestávku.
Po ověření jednotlivých mandátů předsedající požádal, aby mandátovou komisí její určený
člen sdělil všem přítomným výsledek.
Za mandátovou komisi podal zprávu RNDr. Karel Truhlář a konstatoval, že mandátová komise
potvrzuje správnost mandátů jednotlivých členů zastupitelstva a soulad vydaných Osvědčení
o zvolení se zněním Zápisu o výsledku voleb do Zastupitelstva města Adamova konaných ve
dnech 23. 9. - 24. 9. 2022, který byl vyhotoven Českým statistickým úřadem dne 24. 9. 2022
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v 19:07 hod. Dále konstatoval, že kontrolou mandátů bylo zjištěno, že jsou přítomni všichni
právoplatně zvolení  členové Zastupitelstva města Adamova a že u žádného z přítomných
zvolených členů zastupitelstva nenastala překážka výkonu této funkce uvedená v § 5 zák.
č.491/2001 Sb. o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů.

Předsedající vyzval přítomné k diskusi.
K tomuto bodu nebyla vedena diskuse.
Předsedající tedy vyzval k hlasování o návrhu usnesení:

Návrh usnesení č. 3:
Zastupitelstvo města Adamova vzalo na vědomí zprávu mandátové komise o správnosti
mandátů  jednotlivých  členů  zastupitelstva  a  souladu  vydaných  Osvědčení  o  zvolení  se
zněním Zápisu  o výsledku voleb do Zastupitelstva  města Adamova konaných ve dnech
23.9.  -  24.  9.  2022,  který  byl  vyhotoven  Českým statistickým úřadem  dne 24.  9.  2022
v 19:07  hod.  a  skutečnost,  že  u  žádného  z  přítomných  zvolených  členů  zastupitelstva
nenastala překážka výkonu této funkce uvedená v § 5 zák. č. 491/2001 Sb. o volbách do
zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů. 
Zastupitelstvo  města  Adamova  na  základě  uvedené  zprávy  mandátové  komise
konstatovalo, že složení Zastupitelstva města Adamova je následující:

KDU- ČSL : PharmDr. Jana Novotná
ODS: Jiří Němec
ODS: RNDr. Karel Truhlář
KSČM: Mária Koudelová
Sdruž. nezáv. kandidátů: PhDr. Jaroslav Budiš
Sdruž. nezáv. kandidátů: Mgr. Jana Burianová
Sdruž. nezáv. kandidátů: Bc. Roman Pilát, MBA
Sdruž. nezáv. kandidátů: Ing. Petr Kupka, MBA
Sdruž. nezáv. kandidátů: Kamil Vašíček
Sdruž. nezáv. kandidátů: Jiří Baisa
Sdruž. nezáv. kandidátů:  Vladimír Suk
Sdruž. nezáv. kandidátů:  Ing. Vladimír Bílý
Sdruž. nezáv. kandidátů: Miroslav Svědínek
Sdruž. nezáv. kandidátů: Pavel Jirků
Sdružení nezávislých kandidátů KRK Adamov: Romana Vespalcová

Výsledek hlasování: Pro: 15  Proti: 0 Zdržel se:  0
Usnesení č. 3 bylo schváleno dle znění návrhu.

Ad I. d) Složení slibu členů zastupitelstva 
Předsedající  konstatoval,  že  všichni  přítomní  členové  Zastupitelstva  města  Adamova  byli
řádně  zvoleni  a  mohou  přistoupit  ke  složení  slibu  členů  zastupitelstva  dle  
§  69 odst.  2  a  3 zákona o obcích.  Poté  předsedající  přečetl  text  slibu.  Po jeho přečtení
členové zastupitelstva na výzvu paní tajemnice postupně přistupovali dle abecedního pořadí
a pronesením slova „slibuji“ a podpisem pod přečtený text složili slib. 
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Předsedající  konstatoval,  že  všichni  přítomní  členové  zastupitelstva  řádně  a  zákonem  o
obcích předepsaným způsobem složili slib, žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani
nesložil slib s výhradou.

Ad II. Schválení programu: 
Předsedající  seznámil  přítomné  s návrhem  programu  v souladu  s pozvánkou  předanou
členům  zastupitelstva  a  v souladu  s informací  zveřejněnou  na  úřední  desce.  K návrhu
programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění. 

Předsedající vyzval přítomné k diskusi.
K tomuto bodu nebyla vedena diskuse.
Předsedající tedy vyzval k hlasování o návrhu původního usnesení.

Návrh usnesení č. 4: 
Zastupitelstvo města Adamova schvaluje následující program ustavujícího zasedání:

1. Volba volební komise 
2. Volba starosty a místostarosty (ů) 

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

Výsledek hlasování: Pro: 15  Proti: 0 Zdržel se:  0
Usnesení č. 4 bylo schváleno dle znění návrhu.

Ad II.1.) Volba volební komise
Dle schválené přílohy č. 1 k Jednacímu řádu Zastupitelstva města Adamova - volebního řádu
pro volbu orgánů obce Zastupitelstvem města Adamova (dále jen volebního řádu), článku 3,
zajišťuje organizaci voleb a za jejich řádný průběh odpovídá, volební komise složená z členů
zastupitelstva,  přičemž  každá  volební  strana  zastoupená  v zastupitelstvu  má  právo
navrhnout jednoho svého zástupce v této komisi. Zastupitelstvo svým hlasováním určí, zda
bude  volba  provedena  jednotlivě  nebo  zda  celá  volební  komise  bude  volena  jedním
hlasováním. Členové volební komise jsou voleni členy zastupitelstva veřejným hlasováním
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(dále jen „aklamace“).  Členové volební komise si mezi  sebou určí, který její  člen bude za
komisi vystupovat (dále jen „určený člen“).

Předsedající  po připomenutí pravidel  pro volbu volební komise stanovených ve volebním
řádu vyzval zastupitelstvo, k provedení volby členů volební komise Požádal jednotlivé volební
strany o návrhy. Zástupci volebních stran sdělili své návrhy:
KDU-ČSL:                                                                                 PharmDr. Jana Novotná
ODS:                                                                                      Jiří Němec
Sdružení nezávislých kandidátů KRK Adamov:               bez návrhu
KSČM:                                                                                      bez návrhu
Sdružení nezávislých kandidátů:                                  Bc. Roman Pilát, MBA

Předsedající vyzval přítomné k diskusi.
K tomuto bodu nebyla vedena diskuse.
Předsedající tedy vyzval k hlasování o návrhu usnesení.

Návrh usnesení č. 5:
Zastupitelstvo města Adamova:
a)  v  souladu s   ust.  článku č.  3.2.   přílohy č. 1 k Jednacímu řádu Zastupitelstva  města
Adamova - volebního řádu pro volbu orgánů obce Zastupitelstvem města Adamova určuje,
že volební komise bude volena jako celek jedním hlasováním, 

b) schvaluje v souladu s  ust. článku č.  3.1.  přílohy č. 1 k Jednacímu řádu Zastupitelstva
města Adamova - volebního řádu pro volbu orgánů obce Zastupitelstvem města Adamova
volební komisi  v následujícím složení: 
KDU-ČSL:                                                                                 PharmDr. Jana Novotná
ODS:                                                                                      Jiří Němec
Sdružení nezávislých kandidátů KRK Adamov:               bez návrhu
KSČM:                                                                                      bez návrhu
Sdružení nezávislých kandidátů:                                  Bc. Roman Pilát, MBA

Výsledek hlasování: Pro: 15  Proti: 0 Zdržel se:  0
Usnesení č. 5 bylo schváleno dle znění návrhu.

Pan Němec navrhl členem volební komise pana Bc. Romana Piláta, MBA.
Určeným členem volební  komise se stal  pan Bc.  Roman Pilát,  MBA a nadále organizoval
průběh voleb a zasedání Zastupitelstva města Adamova.

Ad II.2.) Volba starosty a místostarosty
a) určení počtu místostarostů
Dle ust. § 104 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o
obcích)  může  zastupitelstvo  obce  zvolit  více  místostarostů  a  svěřit  jim  některé  úkoly.
V takovém  případě  místostarosta,  kterého  určí  zastupitelstvo  obce,  zastupuje  starostu  v
době jeho nepřítomnosti nebo v době, kdy starosta nevykonává funkci. Zastupitelstvo obce
může  rovněž  dle  §  84  odst.  2,  písm.  k)  zákona  o  obcích  určit  zda  a  případně  kolik
místostarostů bude pro výkon funkce uvolněno.  V Adamově byl  v minulosti ustanovován
vždy pouze jeden místostarosta, a proto je navrhováno, aby zastupitelstvo schválilo volbu
pouze jednoho místostarostu i pro volební období 2022 až 2026.
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Předsedající vyzval přítomné k diskusi.
K tomuto bodu nebyla vedena diskuse.
Předsedající tedy vyzval k hlasování o návrhu usnesení.

Návrh usnesení č. 6:
Zastupitelstvo města Adamova v souladu s ust. § 104 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., ve
znění pozdějších předpisů, schvaluje zvolení jednoho místostarosty.

Výsledek hlasování: Pro: 15  Proti: 0 Zdržel se:  0
Usnesení č. 6 bylo schváleno dle znění návrhu.

b)   Určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění  
Dle ust. § 84 odst. 2, písm. k) zák. č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen
zákon  o  obcích)  může  zastupitelstvo  obce  určovat  funkce,  pro  které  budou  členové
zastupitelstva obce dlouhodobě uvolněni ve smyslu ust.  § 71 zákona o obcích. V minulých
volebních obdobích byly ve městě Adamově členové zastupitelstva dlouhodobě uvolňováni
pro výkon funkce starosty  a  místostarosty.  Vzhledem k velikosti města,  počtu pracovníků
městského úřadu a k rozsahu činností na pověřeném úřadě i ve městě se jeví dva uvolnění
členové zastupitelstva pro výkon uvedených funkcí jako dostačující.

Předsedající vyzval přítomné k diskusi.
K tomuto bodu nebyla vedena diskuse.
Předsedající tedy vyzval k hlasování o návrhu usnesení:

Návrh usnesení č. 7:
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.

Výsledek hlasování: Pro: 15  Proti: 0 Zdržel se:  0
Usnesení č. 7 bylo schváleno dle znění návrhu.

c)   Určení způsobu volby starosty a místostarosty  
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 4, odst.2
má  zastupitelstvo  před  samotnou  volbou  starosty,  místostarosty,  členů  rady  města  a
předsedů  výborů  aklamací  rozhodnout,  zda  příslušná  volba  proběhne  aklamací  nebo
v tajném  hlasování.  V článku  4  odst.  5  volebního  řádu  je  uvedeno,  že  volba  starosty  a
místostarosty  zpravidla  tajným  dvoukolovým  hlasováním.  S ohledem  na  to,  že  se  více
osvědčil jednodušší, rychlejší a hlavně transparentnější způsob volby uvedený v článku 6, tj.
aklamací, je navrhováno, aby tento způsob hlasování byl zastupitelstvem odsouhlasen i pro
volbu funkce starosty a místostarosty.

Předsedající vyzval přítomné k diskusi.
K tomuto bodu dále nebyla vedena diskuse.
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Předsedající tedy vyzval k hlasování o návrhu usnesení:

Návrh usnesení č. 8:
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.

Výsledek hlasování: Pro: 15  Proti: 0 Zdržel se:  0
Usnesení č. 8 bylo schváleno dle znění návrhu.

d) Volba starosty
Předsedající  jako  určený  člen  volební  komise  se  ujal  slova  a  zahájil  volbu  aklamací  dle
postupu stanoveného v článku 6 volebního řádu. 
Zřetelně  uvedl,  že  zahajuje  volbu  na  funkci  starosty  a  požádal  členy  zastupitelstva,  aby
navrhli jednotlivé kandidáty na tuto funkci.

Byli navrženi následující kandidáti:
1) Členka zastupitelstva paní Mgr. Jana Burianová navrhla jako kandidáta pana Bc. Romana
Piláta, MBA.
Pan Bc. Roman Pilát, MBA vyslovil se svou kandidaturou souhlas.

Žádný další návrh nebyl podán.

Určený člen volební komise poté vyzval členy zastupitelstva k hlasování o návrhu usnesení č.
9:
1) Kandidát Bc. Roman Pilát, MBA
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Adamova zvolilo  v souladu s ust.  §  84 odst.  2  písm.  m) zákona č.
128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, starostou pana Bc. Romana Piláta, MBA.

Výsledek hlasování: Pro: 15  Proti: 0 Zdržel se:  0

Určený člen volební komise v souladu s volebním řádem vyhlásil  výsledek proběhlé volby
s tím, že usnesení č. 9 bylo schváleno ve znění návrhu:

Zastupitelstvo města Adamova zvolilo  v souladu s ust.  §  84 odst.  2  písm.  m) zákona č.
128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, starostou pana Bc. Romana Piláta, MBA.

e) Volba místostarosty
Pan starosta Bc. Roman Pilát, jako určený člen volební komise zřetelně uvedl, že zahajuje
volbu na funkci místostarosty a požádal členy zastupitelstva, aby navrhli jednotlivé kandidáty
na tuto funkci.

Byli navrženi následující kandidáti:
1) Člen zastupitelstva pan RNDr. Karel Truhlář navrhl jako kandidáta pana Jiřího Němce.
Určený  člen  volební  komise  požádal  o  vyjádření  kandidáta,  zda  se  svou  kandidaturou
souhlasí. Pan Jiří Němec vyslovil se svou kandidaturou souhlas.
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Žádný další kandidát nebyl navržen.

Určený člen volební komise poté vyzval členy zastupitelstva k hlasování o návrhu usnesení č.
10:
Zastupitelstvo města Adamova zvolilo  v souladu s ust.  §  84 odst.  2  písm.  m) zákona č.
128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, místostarostou pana Jiřího Němce.

Výsledek hlasování: Pro:   14     Proti:  0 Zdržel se:  1

Určený člen volební komise v souladu s volebním řádem vyhlásil  výsledek proběhlé volby
s tím, že usnesení č. 10 bylo schváleno ve znění návrhu:

Zastupitelstvo města Adamova zvolilo  v souladu s ust.  §  84 odst.  2  písm.  m) zákona č.
128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, místostarostou pana Jiřího Němce.

Starosta poblahopřál zvolenému místostarostovi.

Ad II 3.) Volba členů rady města
a) určení způsobu volby členů rady města 
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 4, odst. 2
má  zastupitelstvo  před  samotnou  volbou  starosty,  místostarosty,  členů  rady  města  a
předsedů  výborů  aklamací  rozhodnout,  zda  příslušná  volba  proběhne  aklamací  nebo
v tajném  hlasování.  V článku  4  odst.  6  volebního  řádu  je  uvedeno,  že  volba  členů  rady
zpravidla probíhá aklamací.  S ohledem na to, že se jedná o jednodušší, rychlejší  a hlavně
transparentnější  způsob  volby,  je  navrhováno,  aby  tento  způsob  hlasování  byl
zastupitelstvem odsouhlasen v souladu s tímto volebním řádem. Dle § 99 odst. 3 zákona o
obcích radu obce tvoří starosta, místostarosta (místostarostové) a další členové rady volení z
řad členů zastupitelstva obce. Počet členů rady obce je lichý a činí nejméně 5 a nejvýše 11
členů, přičemž nesmí přesahovat jednu třetinu počtu členů zastupitelstva obce. Vzhledem ke
skutečnosti, že Zastupitelstvo města Adamova je patnáctičlenné, jednoznačně z dikce zákona
vyplývá, že Rada města Adamova musí být pouze pětičlenná. Kromě již zvoleného starosty a
místostarosty  je  nutno  tedy  zvolit  zbývající  3  členy  rady.  Postup  je  uveden  v článku  6
volebního řádu.

Předsedající vyzval přítomné k diskusi.
K tomuto bodu nebyla vedena diskuse.
Předsedající tedy vyzval k hlasování o návrhu usnesení:

Usnesení č. 11:
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.

Výsledek hlasování: Pro: 15  Proti: 0 Zdržel se:  0
Usnesení č. 11 bylo schváleno dle znění návrhu.
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b) Volba členů rady města
Starosta zahájil volbu aklamací dle postupu stanoveného v článku 6 volebního řádu. 
Pan starosta jako určený člen volební komise zřetelně uvedl, že zahajuje volbu na funkce
členů rady, a to v počtu 3 a požádal členy zastupitelstva, aby navrhli jednotlivé kandidáty na
tyto funkce.

Byli navrženi následující kandidáti:
1) Člen zastupitelstva pan Bc. Roman Pilát navrhl jako kandidáta paní Mgr. Janu Burianovou.
Určený  člen  volební  komise  požádal  o  vyjádření  kandidáta,  zda  se  svou  kandidaturou
souhlasí. Paní Mgr. Jana Burianová vyslovila se svou kandidaturou souhlas.

2) Členka zastupitelstva paní Mgr. Jana Burianová navrhla jako kandidáta pana Ing.  Petra
Kupku, MBA.
Určený  člen  volební  komise  požádal  o  vyjádření  kandidáta,  zda  se  svou  kandidaturou
souhlasí. Pan Ing. Petr Kupka vyslovil se svou kandidaturou souhlas.

3) Člen zastupitelstva pan Jiří Němec navrhl jako kandidáta pana PhDr. Jaroslava Budiše.
Určený  člen  volební  komise  požádal  o  vyjádření  kandidáta,  zda  se  svou  kandidaturou
souhlasí. Pan PhDr. Jaroslav Budiš vyslovil se svou kandidaturou souhlas.

Určený  člen  volební  komise  poté  vyzval  členy  zastupitelstva  k hlasování  s tím,  že  bude
hlasováno  o  kandidátech  v pořadí  dle  abecedy  počínajících  písmen  příjmení  navržených
kandidátů,  přičemž  po  platném  zvolení  3  konkrétních  kandidátů  již  nebude  v hlasování
pokračováno:

1) Kandidát PhDr. Jaroslav Budiš
Návrh usnesení č. 12:
Zastupitelstvo města Adamova zvolilo  v souladu s ust.  §  84 odst.  2  písm.  m) zákona č.
128/2000  Sb.,  ve  znění  pozdějších  předpisů,  členem  rady  města  pana  PhDr.  Jaroslava
Budiše.

Výsledek hlasování: Pro: 14  Proti: 0 Zdržel se:  1

2) Kandidátka Mgr. Jana Burianová
Návrh usnesení č. 13:
Zastupitelstvo města Adamova zvolilo  v souladu s ust.  §  84 odst.  2  písm.  m) zákona č.
128/2000  Sb.,  ve  znění  pozdějších  předpisů,  členkou  rady  města  paní  Mgr.  Janu
Burianovou.

Výsledek hlasování: Pro: 14  Proti: 0 Zdržel se:  1

3) Kandidát Ing. Petr Kupka, MBA
Návrh usnesení č. 14 :
Zastupitelstvo města Adamova zvolilo  v souladu s ust.  §  84 odst.  2  písm.  m) zákona č.
128/2000 Sb.,  ve znění pozdějších předpisů,  členem rady města pana Ing. Petra Kupku,
MBA.
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Výsledek hlasování: Pro: 14  Proti: 0 Zdržel se:  1
  
Pan starosta, jako určený člen volební komise v souladu s volebním řádem vyhlásil výsledek
proběhlé volby s tím, že Zastupitelstvo města Adamova zvolilo za členy rady města:
dle usnesení č. 12 pana PhDr. Jaroslava Budiše,
dle usnesení č. 13 paní Mgr. Janu Burianovou,
dle usnesení č. 14 pana Ing. Petra Kupku, MBA.

Ad II. 4) Zřízení finančního a kontrolního výboru
Starosta  přistoupil  k  projednávání  dalšího  bodu  programu  týkajícího  se  problematiky
finančního a kontrolního výboru a to:
a) Zřízení finančního a kontrolního výboru a určení počtu jejich členů
Dle ust.  §  117 zákona č.  128/2000 Sb.,  ve  znění  pozdějších předpisů (dále  jen zákona o
obcích)  zastupitelstvo  obce  povinně  zřizuje  vždy  finanční  a  kontrolní  výbor.  Předsedou
výboru musí být vždy člen zastupitelstva obce. Dle ust. § 119 odst. 1 zákona o obcích musí
být  finanční  a  kontrolní  výbory  nejméně  tříčlenné.  Jejich  členy  nemohou  být  starosta,
místostarosta, tajemník obecního úřadu ani osoby zabezpečující rozpočtové a účetní práce
na  obecním  úřadu.  Volba  členů  výborů  je  stanovena  v  příloze  č.  1  k Jednacímu  řádu
Zastupitelstva města Adamova, kterou je volební řád pro volbu orgánů obce Zastupitelstvem
města  Adamova  (dále  jen  volební  řád)  v článku  7  a  proběhne  na  druhém  zasedání
zastupitelstva města Adamova.
Dle § 119 odst. 2 zákona o obcích finanční výbor
a) provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce,
b) plní další úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo obce.
Dle § 119 odst. 3 zákona o obcích kontrolní výbor
a) kontroluje plnění usnesení zastupitelstva obce a rady obce, je-li zřízena,
b) kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory a obecním úřadem na úseku
samostatné působnosti,
c) plní další kontrolní úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo obce.
S ohledem  na  výše  uvedené  úkoly  je  navrhováno,  aby  oba  výbory  byly  zřízeny  jako
pětičlenné.

Starosta vyzval přítomné k diskusi.
K tomuto bodu nebyla vedena diskuse.
Starosta tedy vyzval k hlasování o původním návrhu usnesení.

Návrh usnesení č. 15:
Zastupitelstvo  města  Adamova  zřizuje  finanční  a  kontrolní  výbor.  Oba  výbory  budou
pětičlenné.  

Výsledek hlasování:  Pro: 15  Proti: 0 Zdržel se:  0
Usnesení č. 15 bylo schváleno dle znění návrhu.

b) Určení způsobu volby předsedů finančního a 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 4, odst.2
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má  zastupitelstvo  před  samotnou  volbou  starosty,  místostarosty,  členů  rady  města  a
předsedů  výborů  aklamací  rozhodnout,  zda  příslušná  volba  proběhne  aklamací  nebo
v tajném hlasování.  V článku 4 odst.  6  volebního řádu je  uvedeno,  že volba členů rady a
předsedů finančního a kontrolního výboru zpravidla probíhá aklamací. S ohledem na to, že se
jedná o jednodušší,  rychlejší  a hlavně transparentnější  způsob volby,  je  navrhováno,  aby
tento způsob hlasování byl zastupitelstvem odsouhlasen v souladu s tímto volebním řádem.
Postup je uveden v článku 6 volebního řádu.

Starosta vyzval přítomné k diskusi.
K tomuto bodu nebyla vedena diskuse.
Starosta tedy vyzval k hlasování o návrhu usnesení.

Návrh usnesení č. 16 :
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.

Výsledek hlasování: Pro: 15  Proti: 0 Zdržel se:  0
Usnesení č. 16 bylo schváleno dle znění návrhu.

c) Volba předsedy finančního výboru
Starosta se ujal slova a zahájil volbu aklamací dle postupu stanoveného v článku 6 volebního
řádu a jako určený člen volební komise zřetelně uvedl, že zahajuje volbu na funkci předsedy
finančního výboru a požádal členy zastupitelstva, aby navrhli jednotlivé kandidáty na tuto
funkci.

Byli navrženi následující kandidáti:

Člen zastupitelstva pan Jiří Němec navrhl jako kandidáta pana RNDr. Karla Truhláře.
Určený  člen  volební  komise  požádal  o  vyjádření  kandidáta,  zda  se  svou  kandidaturou
souhlasí. Pan RNDr. Karel Truhlář vyslovil se svou kandidaturou souhlas.

Žádný další návrh nebyl podán.
Určený člen volební komise poté vyzval členy zastupitelstva k hlasování:

Kandidát RNDr. Karel Truhlář
Návrh usnesení č. 17:
Zastupitelstvo města Adamova zvolilo  v souladu s ust.  §  84 odst.  2  písm.  m) zákona č.
128/2000  Sb.,  ve  znění  pozdějších  předpisů,  předsedou  finančního  výboru  pana  RNDr.
Karla Truhláře.

Výsledek hlasování: Pro:  14  Proti: 0 Zdržel se:  1

Určený člen volební komise v souladu s volebním řádem vyhlásil  výsledek proběhlé volby
s tím, že usnesení č. 17 bylo schváleno ve znění návrhu:
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Zastupitelstvo města Adamova zvolilo  v souladu s ust.  §  84 odst.  2  písm.  m) zákona č.
128/2000  Sb.,  ve  znění  pozdějších  předpisů,  předsedou  finančního  pana  RNDr.  Karla
Truhláře.

Starosta  se  ujal  slova  a  navrhl  členům  zastupitelstva,  aby  nově  zvolenému  předsedovi
finančního výboru byl usnesením uložen následující úkol a vyzval k hlasování o něm.

Návrh usnesení č. 18:

Zastupitelstvo města  Adamova ukládá  předsedovi  finančního  výboru panu  RNDr.  Karlu
Truhlářovi, aby v souladu s ust. článku 7 přílohy č. 1 k Jednacímu řádu Zastupitelstva města
Adamova, kterou je „Volební řád pro volbu orgánů obce Zastupitelstvem města Adamova“,
předložil na příští jednání  zastupitelstva návrhy na členy finančního výboru.

Výsledek hlasování:  Pro: 15  Proti: 0 Zdržel se:  0
Usnesení č. 18 bylo schváleno dle znění návrhu.

d) Volba předsedy kontrolního výboru 
Poté bylo přistoupeno k volbě předsedy kontrolního výboru. Pan starosta, jako určený člen
volební komise zřetelně uvedl, že zahajuje volbu na funkci předsedy kontrolního výboru a
požádal členy zastupitelstva, aby navrhli jednotlivé kandidáty na tuto funkci.

Byli navrženi následující kandidáti:

1)  Člen  zastupitelstva  pan  Bc.  Roman  Pilát  navrhl  jako  kandidátku  paní  PharmDr.  Janu
Novotnou.
Určený  člen  volební  komise  požádal  o  vyjádření  kandidátky,  zda  se  svou  kandidaturou
souhlasí. Paní PharmDr. Jana Novotná vyslovila se svou kandidaturou souhlas.

Žádný další návrh nebyl podán.

Určený člen volební komise poté vyzval členy zastupitelstva k hlasování:

Kandidát PharmDr. Jana Novotná
Návrh usnesení č. 19:
Zastupitelstvo města Adamova zvolilo  v souladu s ust.  §  84 odst.  2  písm.  m) zákona č.
128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, předsedou kontrolního výboru paní PharmDr.
Janu Novotnou.

Výsledek hlasování: Pro: 14  Proti: 0 Zdržel se:  1

Pan starosta, jako určený člen volební komise v souladu s volebním řádem vyhlásil výsledek
proběhlé volby s tím, že usnesení č. 19 bylo schváleno ve znění návrhu:

Zastupitelstvo města Adamova zvolilo  v souladu s ust.  §  84 odst.  2  písm.  m) zákona č.
128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů předsedou kontrolního výboru paní PharmDr.
Janu Novotnou.

12



Dále navrhl členům zastupitelstva, aby nově zvolenému předsedovi kontrolního výboru byl
usnesením uložen následující úkol a vyzval k hlasování o něm.

Návrh usnesení č. 20:
Zastupitelstvo města Adamova ukládá předsedovi kontrolního výboru paní PharmDr. Janě
Novotné, aby v souladu s ust. článku 7 přílohy č. 1 k Jednacímu řádu Zastupitelstva města
Adamova, kterou je „Volební řád pro volbu orgánů obce Zastupitelstvem města Adamova“,
předložila  na příští jednání  zastupitelstva návrhy na členy kontrolního výboru.

Výsledek hlasování:  Pro: 15  Proti: 0 Zdržel se:  0
Usnesení č. 20 bylo schváleno dle znění návrhu.

Starosta poděkoval členům volební komise.
Poté starosta uvedl další bod schváleného programu.

Ad II. 5.) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva pro
volební období 2022 až 2026
Systém odměňování neuvolněných zastupitelů je definován dle nařízení vlády č. 318/2017
Sb.,  ze  dne 11.9.2017 „Nařízení  vlády  o výši  odměn členů zastupitelstev ÚSC“,  který  byl
novelizován úpravami v NV č. 202/2018 Sb. a NV č. 338/2019 Sb.
Dle tohoto NV může být neuvolněným členům zastupitelstev poskytnuta měsíční odměna až
do  výše  stanovené  v příloze  citovaného  nařízení,  o  čemž  dle  zákona  č.  128/2000  Sb.,  o
obcích, § 84 odst. 2 písm. n) rozhoduje zastupitelstvo. 
Odměna může dle tohoto NV být poskytnuta i dalším osobám, a to předsedům a členům
komisí a členům výborů.
Současně je rovněž definováno, že odměna může být poskytnuta maximálně za 3 funkce,
přičemž ale nelze sčítat odměnu za funkce člen ZM a jinou funkci.

Dle usnesení z předchozích jednání Zastupitelstva města Adamova ve volebním období 2018
- 2022 bylo rozhodnuto o poskytnutí odměny za funkce člen ZM, člen RM, předseda výboru a
fyzickým osobám, které nejsou členy zastupitelstva za výkon funkce členů výboru, a to dle
aktuální výše platného nařízení vlády. 
Od data ustavujícího zastupitelstva pro volební období 2022 - 2026 je navrženo poskytování
odměn neuvolněným zastupitelům ve výši  maximální  možné částky pro jednotlivé funkce
dle aktuálně platné úpravy dle NV č. 338/2019 Sb.:
 člen ZM: 1 989,- Kč
 člen RM: 7 954,- Kč
 předseda výboru: 3 978,- Kč

Od data zvolení na 2. zasedání ZM ve volebním období 2022 - 2026 (případně některém
dalším ZM) do funkce člena výboru,  který  je/není  zastupitelem,  je  navrženo poskytování
odměny ve výši 
 člen výboru – je současně zastupitel: 3 314,-
 člen výboru – není současně zastupitel: 1 325,- 

Jiné než tyto uvedené výše odměn za jiné další funkce nebudou poskytovány.
Odměna je poskytována měsíčně.
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Starosta vyzval přítomné k diskusi.
K tomuto bodu nebyla vedena diskuse.
Starosta tedy vyzval k hlasování o návrhu usnesení.

Návrh usnesení č. 21:
Zastupitelstvo  města  Adamova schvaluje  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.

Výsledek hlasování:  Pro: 15  Proti: 0 Zdržel se:  0
Usnesení č. 21 bylo schváleno dle znění návrhu.

Ad II. 6. Příprava rozpočtu na rok 2023
Vždy na konci roku Zastupitelstvo města Adamova rozhoduje o tom, zda má být nejpozději
do 31.  12.  schválen rozpočet na následující  rok či  zda má být zpracován a předložen ke
schválení ZM návrh rozpočtového provizoria na období prvních měsíců následujícího roku.
Odbor ekonomický doporučuje hospodařit v rámci rozpočtového provizoria v období leden-
únor 2023. 
Navrhovaný způsob hospodaření se v posledních letech osvědčil. Při sestavování rozpočtu až
v únoru 2023 již budou známé zůstatky běžných účtů k 31. 12. 2022, budou známé veškeré
finanční závazky a pohledávky města k 31. 12. 2022.

Starosta vyzval přítomné k diskusi.
K tomuto bodu nebyla vedena diskuse.
Starosta tedy vyzval k hlasování o návrhu usnesení.

Návrh usnesení č. 22:
Zastupitelstvo města Adamova uložilo 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.

Výsledek hlasování:  Pro: 15  Proti: 0 Zdržel se:  0
Usnesení č. 22 bylo schváleno dle znění návrhu.
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Ad II. 7. Závěr
Starosta poděkoval všem členům zastupitelstva za pozornost a soustředěnou práci a všem
občanům, kteří na ustavující zasedání přišli, a zakončil v 16.50 hodin zasedání zastupitelstva.

Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
2) Listina prokazující složení slibu členů zastupitelstva obce
3) Zveřejněná informace o konání ustavujícího zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích
4) Přehled uložených úkolů

Zápis byl vyhotoven dne: 20. 10. 2022

Zapisovatel: PhDr. Vlasta Kubenová

Ověřovatelé:      Mária Koudelová                            

   Jiří Němec                              

   PharmDr. Jana Novotná          

   Vladimír Suk                          

Starosta:             Bc. Roman Pilát, MBA          
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Závěrečný přehled hlasování na 1. zasedání Zastupitelstva města Adamova
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1 A A A A A A A A A A A A A A A

2 A A A A A A A A A A A A A A A

3 A A A A A A A A A A A A A A A

4 A A A A A A A A A A A A A A A

5 A A A A A A A A A A A A A A A

6 A A A A A A A A A A A A A A A

7 A A A A A A A A A A A A A A A

8 A A A A A A A A A A A A A A A

9 A A A A A A A A A A A A A A A

10 A Z A A A A A A A A A A A A A

11 A A A A A A A A A A A A A A A

12 A A A A Z A A A A A A A A A A

13 A A A A A A Z A A A A A A A A

14 A A A A A A A Z A A A A A A A

15 A A A A A A A A A A A A A A A

16 A A A A A A A A A A A A A A A

17 A A Z A A A A A A A A A A A A

18 A A A A A A A A A A A A A A A

19 Z A A A A A A A A A A A A A A

20 A A A A A A A A A A A A A A A

21 A A A A A A A A A A A A A A A

22 A A A A A A A A A A A A A A A

Vysvětlivky:        A – PRO,      
 N – PROTI,       
 Z - ZDRŽEL SE,   
 X –NEPŘÍTOMEN
  -   NEHLASOVAL   

16


	Ad I) Zahájení
	Ustavující zasedání Zastupitelstva města Adamova zahájil dosavadní starosta Bc. Roman Pilát, MBA /dále jen předsedající/ v 16:00 hodin. Přivítal všechny přítomné a konstatoval, že ustavující zasedání bylo řádně svoláno tak, aby se v souladu s ustanovením § 91 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o obcích) konalo do 15 dnů ode dne uplynutí lhůty pro podání návrhů soudu na neplatnost voleb nebo hlasování. Lhůta uplynula dne 10. 10. 2022, žádný návrh nebyl podán. Informace o konání ustavujícího zasedání byla dle § 93 odst. 1 zákona o obcích vyvěšena na úřední desce městského úřadu nejméně 7 dní před ustavujícím zasedáním, a to od 11. 10. 2022. Současně byla zveřejněna na elektronické úřední desce.
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