Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva města Adamova konaného
dne 23. 10. 2019 v 16:30 hodin na Městském úřadě v Adamově
_____

Přítomni: PharmDr. Jana Novotná, Jiří Němec, RNDr. Karel Truhlář, doc. Ing. Rudolf
Rybář, CSc., Bc. Roman Pilát, MBA, Mgr. Jana Burianová, Ing. Petr Kupka, Mária
Koudelová, Kamil Vašíček, Jiří Baisa, PhDr. Jaroslav Budiš, Ing. Petr Slavíček, Vladimír
Suk, Ing. Vladimír Bílý, Soňa Bychlerová
Hosté a občané: dle presenční listiny
Zapsala: Vratislava Chlupová
Ad 1) Zahájení
Pan starosta zahájil 8. 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 ze 7. 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:
bez návrhu
KDU-ČSL:
ODS:
RNDr. Karel Truhlář
KRK Adamov:
bez návrhu
Nezávislé sdružení občanů Adamova-NSOA:
bez návrhu
KSČM:
Mária Koudelová
Bc. Roman Pilát, MBA
Sdružení nezávislých kandidátů:
ANO 2011
bez návrhu
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
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
Zdržel se: 1
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) Zápis z jednání Finančního výboru
4) Zápis z jednání Kontrolního výboru
5) Záměr prodeje části pozemku parc. č. 3/2
6) Záměr prodeje části pozemku parc. č. 275/1
7) Záměr prodeje části pozemku parc. č. 301/4
8) Záměr prodeje části pozemku parc. č. 392/4
9) Kupní smlouva na pozemek parc. č. 252/24
10) Rozpočtové opatření č. 11/2019
11) Projekt „Rozšíření kapacity MŠ Jilemnického v Adamově“
12) Různé
13) Diskuse
14) Závěr
Pro: 15
Proti: 0
Usnesení č. 3 bylo přijato.

Zdržel se: 0

Ad 2) Kontrola úkolů
a) úkoly zastupitelů
Paní tajemnice přečetla 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
Paní tajemnice přečetla plnění úkolů v podobě, která byla zaslána zastupitelům v materiálech
pro jednání ZM.
Pan starosta vyzval přítomné k návrhům a diskusi.
Nebyly vzneseny žádné další připomínky či dotazy.
Ad 3) Zápis z jednání Finančního výboru
Zastupitelstvu města Adamova je předkládán zápis ze 7. jednání Finančního výboru konaného
dne 21. 10. 2019.
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 ze 7. jednání Finančního výboru
konaného dne 21. 10. 2019.
Pro: 15

Proti: 0

Zdržel se: 0
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Usnesení č. 4 bylo přijato.
Ad 4) Zápis z jednání Kontrolního výboru
Zastupitelstvu města Adamova je předkládán zápis ze 4. jednání Kontrolního výboru
konaného dne 25. 9. 2019.
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 4. jednání Kontrolního výboru
konaného dne 25. 9. 2019.
Pro: 15
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 5 bylo přijato.
Ad 5) Záměr prodeje části pozemku parc. č. 3/2
Město Adamov jako vlastník pozemku parc. č. 3/2 v k.ú. a obci Adamov vedeného jako
ostatní plocha o výměře 414 m2 obdrželo od společnosti Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace, Dlážděná 1003/7, Nové Město, 11000 Praha žádost o koupi části pozemku
parc. č. 3/2 v k. ú. a obci Adamov vyznačeném na kopii katastrální mapy.
Záměrem SŽDC je vybudovat v tomto místě přístup na nové nástupiště, které by zde mělo
vzniknout při rekonstrukci tratě.
V případě schválení záměru prodeje budou zpracovány smluvní dokumenty. Náklady s tímto
spojené hradí žadatel.
Odbor SMM souhlasí s odprodejem části pozemku parc. č. 3/2 v k. ú. a obci Adamov.
Pan starosta vyzval přítomné k návrhům a diskusím.
K tomuto bodu nebyla vedena diskuse.
Pan starosta tedy vyzval k hlasování o návrhu.
Usnesení č. 6:
Zastupitelstvo města Adamova:
a) schvaluje záměr prodeje části pozemku parc. č. 3/2 v k.ú. a obci Adamov,
b) ukládá odboru SMM zveřejnit navrhovaný záměr prodeje části pozemku parc. č. 3/2
v k.ú. a obci Adamov a po uplynutí zákonné lhůty pro vyvěšení předložit materiál na
zasedání Zastupitelstva města.
Pro: 15
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 6 bylo přijato.
Ad 6) Záměr prodeje části pozemku parc. č. 275/1
Město Adamov jako vlastník pozemku parc. č. 275/1 v k.ú. a obci Adamov vedeného jako
trvalý travní porost o výměře 1920 m2 obdrželo žádost Petra Kubíčka o odkup části pozemku
parc. č. 275/1 v k. ú. a obci Adamov vyznačeném na kopii katastrální mapy. Jedná se cca o
137 m2.
Záměrem kupujícího je na této části pozemku vybudovat přístřešek na zahradní náčiní.

- -3 -

V případě schválení záměru prodeje Město Adamov nechá zpracovat geometrický plán a
znalecký posudek. Náklady na geometrický plán, znalecký posudek a případně další náklady
s tím spojené budou přeúčtovány v celkové ceně za pozemek případnému kupci.
Odbor SMM nesouhlasí s odprodejem části pozemku z těchto důvodů:
Pozemek parc. č. 273/1, který vlastní žadatel, je dle našeho názoru kapacitně dostačující pro
výstavbu přístřešku na zahradní náčiní.
Zastavěním zájmového území by mohlo v budoucnu dojít k znepřístupnění jedné
z přístupových cest k vodojemu, který se nachází na pozemku parc. č. 275/2, v případě
údržby, rekonstrukce aj.
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 neschvaluje záměr prodeje části pozemku parc. č. 275/1
v k.ú. a obci Adamov.
Pro: 13
Proti: 0
Zdržel se: 2
Usnesení č. 7 bylo přijato.
Ad 7) Záměr prodeje části pozemku parc. č. 301/4
Město Adamov jako vlastník pozemku parc. č. 301/4 v k.ú. a obci Adamov vedeného jako
ostatní plocha o výměře 4406 m2 obdrželo žádost Petra Kučery o odkup části pozemku parc.
č. 301/4 v k. ú. a obci Adamov vyznačeném na kopii katastrální mapy. Jedná se cca o 17,5 m2.
Záměrem kupujícího je na této části pozemku vybudovat veřejnou zeleň, aby tak zabránil
odstavování vozidel, které způsobující erozi svažitého terénu, čímž dochází ke
znehodnocování pozemku.
V případě schválení záměru prodeje Město Adamov nechá zpracovat geometrický plán a
znalecký posudek. Náklady na geometrický plán, znalecký posudek a případně další náklady s
tím spojené budou přeúčtovány v celkové ceně za pozemek případnému kupci.
Odbor SMM nedoporučuje odprodej části pozemku. Pozemek doporučuje upravit tak, aby zde
nedocházelo k odstavování vozidel, protože se nejedná o plochu určenou k parkování.
Pan starosta vyzval přítomné k návrhům a diskusím.
Diskuse:
Paní Bychlerová se zeptala odboru správy majetku, zda je ještě nějaký jiný vážný důvod pro
zamítnutí prodeje části pozemku. Žadatel hodlá upravovat zahrádku před restaurací,
vybudoval by zábradlí a zpevnil i svah.
Vedoucí odboru správy majetku řekl, že žadatelem je poukazováno na parkování aut, kdy
plocha pro parkování není určena. Město pozemek upraví. Nejedná se o odstavnou plochu,
dodal.
Pan Bílý sdělil domněnku vyslovenou na finančním výboru, že žadatel chce místo hlavně pro
parkování. Pan starosta si myslí, že není dobré se zbavit manipulačního prostoru přímo vedle
silnice. Zájem je o velmi malý prostor.
Pan starosta tedy vyzval k hlasování o návrhu.
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Usnesení č. 8:
Zastupitelstvo města Adamova neschvaluje záměr prodeje části pozemku parc. č. 301/4
v k.ú. a obci Adamov.
Pro: 13
Proti: 0
Zdržel se: 2
Usnesení č. 8 bylo přijato.
Ad 8) Záměr prodeje části pozemku parc. č. 392/4
Město Adamov jako vlastník pozemku parc. č. 392/4 v k.ú. a obci Adamov vedeného jako
ostatní plocha o výměře 1577 m2 obdrželo žádost společnosti bau32, spol. s r.o., Hybešova
209/8, Staré Brno, 60200 Brno o odkup části pozemku parc. č. 392/4 v k. ú. a obci Adamov
vyznačeném na kopii katastrální mapy. Jedná se cca o 456 m2.
Záměrem kupujícího je na tomto pozemku vybudovat novou pěší infrastrukturu, nájezd pro
osobní automobily k domu č. p. 325 (bývalý obchodní dům) a nové parkovací stání před
zmíněným domem.
V případě schválení záměru bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí, která bude řešit
odprodej části pozemku parc. č. 392/4 po realizaci zamýšleného projektu přestavby
obchodního domu. Včetně zřízení služebnosti průchodu objektem bývalého obchodního
domu.
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:
a) schvaluje záměr prodeje části pozemku parc. č. 392/4 v k.ú. a obci Adamov,
b) ukládá odboru SMM zveřejnit navrhovaný záměr prodeje části pozemku parc. č.
392/4 v k.ú. a obci Adamov a po uplynutí zákonné lhůty pro vyvěšení předložit materiál
na zasedání Zastupitelstva města.
Pro: 15
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 9 bylo přijato.
Ad 9) Kupní smlouva na pozemek parc. č. 252/24
Zastupitelstvu Města Adamova je předložena Kupní smlouva mezi Městem Adamovem a
Marcelem Komárkem, Sadová 337/23, 679 04 Adamov na prodej pozemku parc. č. 252/24 o
výměře 45 m2 (zahrada).
Dne 26. 8. 2019 vypracoval Pavel Šebela znalecký posudek č. 6849-43/2019 o ceně
nemovitosti v Adamově, parc. č. 252/24.
V souladu se zněním § 39 zákona č. 128/2000 Sb., O obcích, byl záměr prodeje pozemků ve
vlastnictví obce zveřejněn na úřední desce (vyvěšeno 7. 5., sejmuto 23. 5.). 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.
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Usnesení č. 10:
Zastupitelstvo města Adamova:
a) schválilo Kupní smlouvu na pozemek parc. č. 252/24 mezi Městem Adamov a
kupujícím Marcelem Komárkem,
b) pověřuje starostu města podpisem uvedené smlouvy.
Pro: 15
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 10 bylo přijato.
Ad 10) Rozpočtové opatření č. 11/2019
Komentář k rozpočtovému opatření č. 11/2019:
1) Vzhledem ke změně odpisového plánu ZŠ a MŠ Adamov, p.o. (kterou schválila RMA dne
18. 9. 2019) a nařízenému 100% odvodu z odpisů ve prospěch města se zvyšují příjmy města
a zároveň se zvyšuje neinvestiční příspěvek příspěvkové organizaci na pokrytí odpisů.
Odpisový plán se zvýšil o 7.500,- Kč na celkovou částku 1.332.776,77 Kč.
2) Pro rok 2019 byl příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ Adamov schválený v rozpočtu investiční
transfer ve výši 180.000,- Kč, neinvestiční příspěvek po předchozím navýšení o odpisy činí
9.057.100,- Kč. Příspěvková organizace požádala zřizovatele o převod 420.600,- Kč
z neinvestičního příspěvku do investičního transferu. Důvodem je havarijní situace ve školní
jídelně na ul. Komenského 4. K zajištění jejího provozu je třeba nahradit nefunkční
konvektomat novým, tak jak je uvedeno v přiložené žádosti.
3) Vzhledem k příjmu z prodeje pozemku (p. Motlochová), s kterým v rozpočtu nebylo
počítáno, je možné navýšit výdaje na geodetické zaměření pozemků města, určených pro
plánovanou směnu pozemků s Římskokatolickou farností. Jedná se o částku 28.500,- Kč.
4) Část prostředků z předplaceného nájemného bytu na ul. Komenského ve výši 200 tis. Kč
bude využita na nákup trubek pro teplovodní kotle pro kotelnu K 2 a na opravu měřiče tepla
v této kotelně.
5) Plánované prostředky v rozpočtu na umístění psů do blanenského útulku jsou již téměř
vyčerpány, proto je nutné na § 1014 zajistit do konce roku alespoň minimální částku 2.000,Kč, pro případ odchytu psů na území města v posledních měsících tohoto roku.
6) Zastupitelstvo na svém 7. zasedání schválilo záměr pořízení změny u ploch OM46 dne
8. 10. 2019 byla podepsána dohoda o úhradě výdajů za pořízení změny, která bude označena
Ad16 a bude se týkat uvedených ploch.
7) Zapojení neplánovaných příjmů z prodeje hasičského automobilu Volkswagen Transporter,
který Rada města Adamova schválila na své 18. schůzi za cenu 35 tis. Kč. Prostředky budou
využity na opravy hasičských vozidel.
Pan starosta vyzval přítomné k návrhům a diskusím.
Protinávrh usnesení č. 11 – Jiří Němec
Komentář k doplněnému bodu č. 8
Při vzájemné kontrole pohledávek a závazků mezi Městem Adamov a společností Institut
regionálních informací bylo zjištěno, že nebyla v roce 2018 uhrazena faktura č. 190100007 ze
dne 12. 6. 2019 na částku Kč 72.600,-. Předmětem fakturace byla změna ÚP Adamov
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označená Ad 12 – plochy DP 39 – parkovací dům Sadová. Dokumentace byla objednána obj.
č. 60/18/Taj ze dne 12. 3. 2018.
K tomuto bodu nebyla vedena diskuse.
Pan starosta tedy vyzval k hlasování o návrhu.
Protinávrh usnesení č. 11 – Jiří Němec
Zastupitelstvo města Adamova schválilo rozpočtové opatření č. 11/2019 v následujícím
znění:
1) Změna odpisového plánu ZŠ a MŠ Adamov, příspěvkové organizace
Zvýšit rozpočet výdajů města
V § 3119
7.500,- Kč
Zvýšit rozpočet příjmů města
V § 3119
7.500,- Kč
§ 3119 neinvestiční příspěvek se tak zvyšuje o 7.500 Kč na 9.057.100,- Kč, z čehož:
Příspěvek na činnost činí
7.724.300,- Kč
Příspěvek na odpisy majetku činí 1.332.800,- Kč
2) Změna závazných ukazatelů ZŠ a MŠ Adamov, p.o.
Snížit rozpočet výdajů města
V § 3119
420.600,- Kč
Zvýšit rozpočet výdajů města
V § 3119
420.600,- Kč
§ 3119 neinvestiční příspěvek se tak snižuje o 420.600,- Kč na 8.636.500,- Kč
§ 3119 investiční transfer se tak zvyšuje o 420.600,- Kč na 600.600,- Kč
3) Zaměření pozemků
Zvýšit rozpočet příjmů města
V § 3639
Zvýšit rozpočet výdajů města
V § 3639

28.500,- Kč
28.500,- Kč

4) Opravy kotelny K2
Zvýšit rozpočet příjmů města
V § 3612
Zvýšit rozpočet výdajů města
V § 3634
V § 3634

200.000,- Kč
20.000,- Kč
180.000,- Kč

5) Umístění odchycených psů do útulku
Snížit rozpočet výdajů města
V § 2143
Zvýšit rozpočet výdajů města
V § 1014
6) Změna Ad 16 ÚP Adamov
Zvýšit rozpočet příjmů města
V § 3635
Zvýšit rozpočet výdajů města
V § 3635

2.000,- Kč
2.000,- Kč

96.800,- Kč
96.800,- Kč
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7) Opravy vozidel JSDH
Zvýšit rozpočet příjmů města
V § 5512
Zvýšit rozpočet výdajů města
V § 5512

35.000,- Kč
35.000,- Kč

8) Územní plán Adamov – změna Ad. 12
Snížit rozpočet výdajů města
V § 2219
Zvýšit rozpočet výdajů města
V § 3635

72.600,- Kč
72.600,- Kč

Pro: 15
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 11 bylo přijato.
O původním usnesení se nehlasovalo.
Usnesení č. 11:
Zastupitelstvo města Adamova schválilo rozpočtové opatření č. 11/2019 v následujícím
znění:
1) Změna odpisového plánu ZŠ a MŠ Adamov, příspěvkové organizace
Zvýšit rozpočet výdajů města
V § 3119
7.500,- Kč
Zvýšit rozpočet příjmů města
V § 3119
7.500,- Kč
§ 3119 neinvestiční příspěvek se tak zvyšuje o 7.500 Kč na 9.057.100,- Kč, z čehož:
7.724.300,- Kč
Příspěvek na činnost činí
Příspěvek na odpisy majetku činí 1.332.800,- Kč
2) Změna závazných ukazatelů ZŠ a MŠ Adamov, p.o.
Snížit rozpočet výdajů města
V § 3119
420.600,- Kč
Zvýšit rozpočet výdajů města
V § 3119
420.600,- Kč
§ 3119 neinvestiční příspěvek se tak snižuje o 420.600,- Kč na 8.636.500,- Kč
§ 3119 investiční transfer se tak zvyšuje o 420.600,- Kč na 600.600,- Kč
3) Zaměření pozemků
Zvýšit rozpočet příjmů města
V § 3639
Zvýšit rozpočet výdajů města
V § 3639

28.500,- Kč
28.500,- Kč

4) Opravy kotelny K2
Zvýšit rozpočet příjmů města
V § 3612
Zvýšit rozpočet výdajů města
V § 3634
V § 3634

200.000,- Kč
20.000,- Kč
180.000,- Kč
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5) Umístění odchycených psů do útulku
Snížit rozpočet výdajů města
V § 2143
Zvýšit rozpočet výdajů města
V § 1014

2.000,- Kč
2.000,- Kč

6) Změna Ad16 ÚP Adamov
Zvýšit rozpočet příjmů města
V § 3635
Zvýšit rozpočet výdajů města
V § 3635

96.800,- Kč
96.800,- Kč

7) Opravy vozidel JSDH
Zvýšit rozpočet příjmů města
V § 5512
Zvýšit rozpočet výdajů města
V § 5512

35.000,- Kč
35.000,- Kč

Ad 11) Projekt „Rozšíření kapacity MŠ Jilemnického v Adamově“
Na základě usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva města Adamova k projektu „Rozšíření
kapacity MŠ Jilemnického v Adamově“ je nyní předloženo ke schválení:
a)přijetí dotace z MMR na uvedený projekt s číslem EIS CZ.06.2.67/0.0/0.0/18_110/0009902,
a to v max. výši 26.005.942,80 Kč. Typ financování: ex post. Přílohu materiálu tvoří Rozhodnutí
o poskytnutí dotace (liší se od původního rozhodnutí v termínech projektu),
b) úvěr na financování projektu ve výši 34 mil. Kč, úroková sazba 1,53 % p.a. po celou dobu
splatnosti (cena úvěru by měla dle nabídky činit necelých 396 tis. Kč), úvěr bez zajištění,
mimořádná splátka úvěru z přijaté dotace ve výši 26 mil. 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. 12:
Zastupitelstvo města Adamova:
a) souhlasí s přijetím dotace ve výši 26.005.942,80 Kč na projekt s Identifikačním číslem
EIS CZ.06.2.67/0.0/0.0/18_110/0009902 – „Rozšíření kapacity MŠ Jilemnického
v Adamově“,
b) schválilo smlouvu o úvěru č. 0495475189/LCD na financování projektu s
Identifikačním číslem EIS CZ.06.2.67/0.0/0.0/18_110/0009902 – „Rozšíření kapacity MŠ
Jilemnického v Adamově“.
Pro: 15
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 12 bylo přijato.
Ad 12) Různé
Ad 13) Diskuse
Paní Surá požádala o opravu propadajícího se chodníku u spodní řady P. Jilemnického mezi 8
a 10. Dále navrhla upravit ovládání veřejné osvětlení podle denního světla. Ještě požádala o
sdělení, co je navrhováno do rozpočtu na další rok, zda se počítá s drobnými opravami. Na
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dotazy reagoval pan starosta s tím, že příprava rozpočtu se teprve rozjíždí a slova paní Suré o
rozsvícených světlech okomentoval tím, že pan Hendrich včera celý den osvětlení opravoval.
Obecně se osvětlení řídí aktivací ze snímačů, a to několika na různých větvích po Adamově.
Okolí snímačů je průběžně kontrolováno, zda např. není snímač zastíněn vegetací. Stejně tak
je i občas přenastavován. Poprosil o specifikaci, které větve veřejného osvětlení se její slova
týkají. Chodník bude překontrolován a případně opraven, dodal pan starosta. Paní Surá si
všimla zatím jen Ptačiny s přimlouvá se o zahrnutí oprav chodníků a zábradlí do rozpočtu na
příští rok. Připomněla hlášení závady rozhlasového hnízda. Hlasová hnízda jsou opravována
průběžně, může se jednat o špatné baterky, rozhlas bude určitě prověřen. Většinou rozhlas
ruší Wi-Fi, která jsou v blízkosti rozhlasu, řekl vedoucí správy majetku.
Paní Surá se ještě zeptala, jak bude dále pokračovat oprava komunikace na Útěchov.
Při opravě se potkávají finanční prostředky tří subjektů, vynaložené částky jsou milionové a
nevíme, zda se bude pokračovat dále, město není vlastníkem této komunikace, reagoval pan
starosta. Paní Suré se nový povrch nelíbí, auta na něm plavou. Proto by bylo lepší jen stávající
díry opravit lopatováním a dále komunikaci novým povrchem neopravovat.
Pan starosta odpověděl na dotaz ohledně vlakové výluky, že se předpokládá výluka drah po
celý rok 2022. Město termín nemůže nijak ovlivnit. Záleží na investorovi.
Paní Koudelová požádala o opravu branky na zahrádkách, někdo ji vykopl a oba panty jsou
utržené. Dodala, že lem koruny u zábradlí chodníku na Jilemnického u horní řady má
uvolněnou dlažbu. Oprava by se mohla spojit s opravou schodiště a zadní stěny, kterou již
dříve navrhovala.
Paní Surá doporučuje, že by bylo třeba vrátit svodidla do zatáčky, kde jsou nyní jen patníky
na nově opravené silnici na Útěchov. V zimě je velké riziko, že někdo sjede ze svahu dolů.
Jedná se o rozhodnutí investora a vlastníka z důvodu těžby, který byl na toto při opravě
městem několikrát upozorněn. Každý řidič musí novému povrchu přizpůsobit svoji jízdu a
nově bude v horním úseku šedesátka a na spodním úseku čtyřicítka. Ohledně svodidel se
může paní Surá obrátit i na ŠLP, odpověděl na její dotaz pan starosta.
Ad 14) Závěr
Pan starosta ukončil zasedání zastupitelstva v 17:05 hodin.

Starosta:

Bc. Roman Pilát, MBA

.............................................

Ověřovatelé zápisu:
PharmDr. Jana Novotná

…………………………………

Jiří Němec

…………………………………

Vladimír Suk

…………………………………

Soňa Bychlerová

………………………………..

Zápis vyhotoven dne: 24. 10. 2019
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ANO 2011
Bychlerová

A

Nez.sdr.obč.
AdamovaNSOA
Rybář

KSČM
Koudelová

12

KRK
Adamov
Slavíček

11

Sdružení
nezáv. kand.
Bílý

10

Sdružení
nezáv. kand.
Baisa

9

Sdružení
nezáv. kand.
Vašíček

8

Sdružení
nezáv. kand.
Kupka

7

Sdružení
nezáv. kand.
Burianová

6

Sdružení
nezáv. kand.
Pilát

5

Sdružení
nezáv.kad.
Suk

4

Sdružení
nezáv.kand.
Budiš

3

ODS
Truhlář

2

ODS
Němec

1

KDU - ČSL
Novotná

Číslo
usnesení

Závěrečný přehled hlasování na 8. zasedání Zastupitelstva města Adamova

