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Usnesení z 15. schůze Rady města Adamova  
konané dne 19. 8. 2019 v 8:00 hodin na Městském úřadě v Adamově 

 
Přítomni:  Jiří Němec - místostarosta, PhDr. Jaroslav Budiš, Mgr. Jana Burianová, Ing. Petr 
Kupka, PhDr. Vlasta Kubenová - tajemnice 
 
Zapsala: Vratislava Chlupová 
 
Omluven: Bc. Roman Pilát, MBA – starosta 
 
Ověřovatelé zápisu:  Mgr. Jana Burianová, Ing. Petr Kupka 
 
Ad 1) Zahájení 
Pan místostarosta zahájil 15. schůzi Rady města Adamova v 8:00 hodin. Nechal zvolit 
ověřovatele zápisu. Místostarosta konstatoval, že zápis z minulé schůze Rady města Adamova 
je uložen u paní tajemnice. 
 
Program:  

1) Zahájení 
2) Kontrola úkol ů 
3) Zápis z 2. schůze likvidační komise 
4) Smlouva o věcném břemeni 
5) Změna ÚP Adamov – AD 15 
6) Zápis z 5. zasedání Sportovní komise 
7) Dodatek č. 2 k projektu „Rozšíření odborné výuky ZŠ Ronovská v Adamově“ 
8) Schválení pořadí žadatelů o byt v Domě s pečovatelskou službou v Adamově na 

ulici Komenského 1 
9) Dodatek smlouvy o nájmu světelné vánoční výzdoby 
10) Žádost o poskytnutí individuální do dotace – Šipkový klub Adamov, spolek 
11) Žádost o poskytnutí individuální dotace – Tělocvičné jednoty Sokol Adamov 
12) Poskytnutí dotací z rozpočtu města – přímá podpora sportu a tělovýchovy 
13) Prodejní cena kalendáře na r. 2020 
14) Přijetí dotace na výkon sociální práce 
15) Rozpočtové opatření č. 6/2019 
16) Změna rozpisu rozpočtu č. 6/2019 
17) Změna rozpisu rozpočtu č. 7/2019 
18) Diskuse, různé 
19) Závěr 

 
 Pro: 4  Proti: 0 Zdržel se: 0 
 
Ad 2) Kontrola úkolů 
 
Ad 3) Zápis z 2. schůze likvidační komise 
Usnesení k bodu 3: 
Rada města Adamova vzala na vědomí zápis z 2. schůze likvidační komise. 
 
Pro:  4  Proti: 0 Zdržel se: 0 
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Ad 4) Smlouva o věcném břemeni 
Usnesení k bodu 4: 
Rada města Adamova schvaluje Smlouvu o věcném břemeni a pověřuje starostu města 
jejím podpisem. 
 
Pro:  4  Proti: 0 Zdržel se: 0 
 
Ad 5) Změna ÚP Adamov – Ad 15 
Usnesení k bodu 5: 
Rada města Adamova doporučuje Zastupitelstvu města Adamova přijmout následující 
usnesení: 
Zastupitelstvo města Adamova schvaluje pořízení změny Územního plánu Adamov ozn. 
Ad 15, týkající se úpravy podmínek využití ploch s rozdílným způsobem využití. Změna 
bude v souladu s ust. § 55a až § 55c zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění (stavební 
zákon), pořizována zkráceným způsobem. 
 
Pro:  4  Proti: 0 Zdržel se: 0 
 
Ad 6) Zápis z 5. zasedání Sportovní komise 
Usnesení k bodu 6: 
Rada města Adamova vzala na vědomí zápis z 5. zasedání Sportovní komise. 
 
Pro: 4  Proti: 0 Zdržel se: 0 
 
Ad 7) Dodatek č. 2 k projektu „Rozšíření odborné výuky ZŠ Ronovská v Adamově“  
Usnesení k bodu 7: 
Rada města Adamova schvaluje Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo v rámci projektu č. 
CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0003883 „Rozšíření odborné výuky ZŠ Ronovská 
v Adamově“ se společností AQUA – GAS, s.r.o. se se sídlem Berkova 534/92, 612 00 
Brno a pověřuje starostu jejím podpisem.   
 
Pro:  4  Proti: 0 Zdržel se: 0  
 
Ad 8) Schválení pořadí žadatelů o byt v Domě s pečovatelskou službou v Adamově na ulici 
Komenského 1 
Usnesení k bodu 8: 
Rada města Adamova v souladu se zněním čl. 4 Pravidel pro poskytování nájmu bytů 
v Domě s pečovatelskou službou v majetku Města Adamova:  
a) bere na vědomí pořadí žadatelů o byt v Domě s pečovatelskou službou na ulici 
Komenského 1, Adamov, sestavené pověřenou pracovní skupinou dne 12. 8. 2019,    
b) schválila Smlouvu o nájmu bytu zvláštního určení č. 3/2019/B k bytu č. 47 v DPS se 
žadatelem umístěným na 2. místě v sestaveném pořadí a Smlouvu o nájmu bytu 
zvláštního určení č. 04/2019/B k bytu č. 15 v DPS se žadatelem umístěným na 1. místě 
v sestaveném pořadí a pověřuje starostu podpisem těchto smluv,  
c) v případě odmítnutí některého z přidělených bytů tímto žadatelem souhlasí 
s přidělením bytu a uzavřením smlouvy s jejich náhradníky postupně od 3. – 4. místa 
dle sestaveného pořadí.     
 
Pro:  4  Proti: 0 Zdržel se: 0 
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Ad 9) Dodatek smlouvy o nájmu světelné vánoční výzdoby 
Usnesení k bodu 9: 
Rada města Adamova schválila Dodatek č. 1 smlouvy o nájmu LED světelné vánoční 
výzdoby č. 0625 ze dne 6. 9. 2016 a pověřuje starostu jejím podpisem. 
 
Pro:  4 Proti: 0 Zdržel se: 0  
 
Ad 10) Žádost o poskytnutí individuální dotace – Šipkový klub Adamov, spolek 
Usnesení k bodu 10: 
Rada města Adamova:  
a) schválila poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 12.000,- Kč z rozpočtu M ěsta 
Adamova Šipkovému klubu Adamov, spolku, na pokrytí výdajů spojených s 
 pořádáním sportovních turnajů v  r. 2019 dle žádosti.  
b) schválila uzavření veřejnoprávní smlouvy o jejím poskytnutí č. 40/2019.   
 
Pro:  4  Proti: 0 Zdržel se: 0 
 
Ad 11) Žádost o poskytnutí individuální dotace – Tělocvičné jednoty Sokol Adamov 
Usnesení k bodu 11: 
Rada města Adamova:  
a) schválila poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 31.255,- Kč z rozpočtu M ěsta 
Adamova Tělocvičné jednotě Sokol, na pokrytí výdajů spojených s projektem „Údržba 
majetku“ dle žádosti.  
b) schválila uzavření veřejnoprávní smlouvy o jejím poskytnutí č. 41/2019.   
 
Pro:  4  Proti: 0 Zdržel se: 0 
 
Ad 12) Poskytnutí dotací z rozpočtu města – přímá podpora sportu a tělovýchovy 
Usnesení k bodu 12: 
a) Rada města Adamova projednala a doporučuje Zastupitelstvu města Adamova 
schválit 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 M ěsta Adamova č. 
42/2019   
b) Rada města Adamova projednala a doporučuje Zastupitelstvu města Adamova 
schválit 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. 43/2019 
c) Rada města Adamova projednala a doporučuje Zastupitelstvu města Adamova 
schválit 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. 44/2019  
d) Rada města Adamova projednala a doporučuje Zastupitelstvu města Adamova 
schválit 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 zápisu a současně veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu 
Města Adamova č. 45/2019  
e) Rada města Adamova projednala a doporučuje Zastupitelstvu města Adamova 
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schválit 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 M ěsta 
Adamova č. 46/2019  
f) Rada města Adamova projednala a doporučuje Zastupitelstvu města Adamova 
schválit 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 M ěsta 
Adamova č. 47/2019  
g) Rada města Adamova projednala a doporučuje Zastupitelstvu města Adamova 
schválit poskytnutí dotace v rámci dotačního programu pro poskytování dotací pro 
přímou podporu sportu a tělovýchovy Občanskému sdružení Volejbal Adamov ve výši 
dle přílohy č. 1 zápisu a současně veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace 
z rozpočtu M ěsta Adamova č. 48/2019 
h) Rada města Adamova projednala a doporučuje Zastupitelstvu města Adamova 
schválit 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 M ěsta Adamova č. 49/2019 
ch) Rada města Adamova projednala a doporučuje Zastupitelstvu města Adamova 
schválit 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 M ěsta Adamova č. 
50/2019.   
 
Pro: 4  Proti: 0 Zdržel se: 0 
 
Ad 13) Prodejní cena kalendáře na r. 2020 
Usnesení k bodu 13: 
Rada města Adamova schválila prodejní cenu kalendáře Města Adamova na r. 2020 ve 
výši 83,- Kč/ks + aktuální sazba DPH. 
 
Pro:  4  Proti: 0 Zdržel se: 0 
 
Ad 14) Přijetí dotace na výkon sociální práce 
Usnesení k bodu 14: 
Rada města Adamova schválila přijetí účelové neinvestiční dotace z MPSV na výkon 
sociální práce ve výši 140.512,- Kč na základě Rozhodnutí č. 2 ze dne 24. 7. 2019. 
 
Pro: 4  Proti: 0 Zdržel se: 0 
 
Ad 15) Rozpočtové opatření č. 6/2019 
Usnesení k bodu 15: 
Rada města Adamova schválila Rozpočtové opatření č. 6/2019 v následujícím znění:  
 
1)Přijetí neinvestiční dotace z MPSV na výkon sociální práce   
          Zvýšit rozpočet příjmů města 
          V pol. 4116 ÚZ 13015                                                    140.600,- Kč 
          Zvýšit rozpočet výdajů města 
          V § 6171 ÚZ 13015                                                         140.600,- Kč 
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Pro: 4  Proti: 0 Zdržel se: 0 
 
Ad 16) Změna rozpisu rozpočtu č. 6/2019 
Usnesení k bodu 16: 
Rada města Adamova vzala na vědomí změnu rozpisu rozpočtu č. 6/2019 dle 
písemného materiálu. 
 
Pro: 4  Proti: 0 Zdržel se: 0 
 
Ad 17) Změna rozpisu rozpočtu č. 7/2019 
Usnesení k bodu 17: 
Rada města Adamova schválila změnu rozpisu rozpočtu č. 7/2019 v následujícím znění:  

1) Úprava terénu pro odkládání komunálního odpadu  
§ 3722 pol. 5169                                                          - 90.000,- Kč 
§ 3722 pol. 6121                                                          - 60.000,- Kč  
§ 3722 pol. 5171                                                        +150.000,- Kč   

 
Pro: 4  Proti: 0 Zdržel se: 0 
 
Ad 18) Diskuse, různé 
 
Ad 19) Závěr 
Pan místostarosta ukončil schůzi Rady města Adamova v 8.30 hodin. Příští 16. schůze Rady 
města Adamova se bude konat dne 9. 9. 2019 v 8:00 hodin na Městském úřadě v Adamově. 
 
 
 
 
Místostarosta: Jiří Němec            
 
 
 
Ověřovatelé zápisu: 
 
Mgr. Jana Burianová  

Ing. Petr Kupka   

 
Zápis vyhotoven 19. 8. 2019  
  


