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Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva města Adamova konaného 
dne 11. 12. 2019 v 16:00 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 
Pozdní příchod: Ing. Petr Slavíček 
Zapsala:  Vratislava Chlupová 
 
Ad 1) Zahájení 
Pan starosta zahájil 9. zasedání Zastupitelstva města Adamova v 16:00 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 8. 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 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: 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) Zápis z jednání Finančního výboru 
      4) Zápis z jednání Kontrolního výboru 
      5) Směnná smlouva mezi Městem Adamov a Římskokatolickou farností Adamov 
      6) Návrh znění dohod o provedení práce a dohody o pracovní činnosti na rok 2020 

pro: PhDr. Jaroslav Budiš, RNDr. Karel Truhlář 
    7) Obecně závazná vyhláška č. 4/2019 o místním poplatku za provoz systému  

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 
odpadů 

8) Obecně závazná vyhláška č. 5/2019 o místním poplatku ze psů 
      9) Obecně závazná vyhláška č. 6/2019 o místním poplatku za užívání veřejného 

prostranství 
    10) Obecně závazná vyhláška č. 7/2019 o místním poplatku ze vstupného 
    11) Obecně závazná vyhláška č. 8/2019 o místním poplatku z pobytu 

  12) Kupní smlouva o prodeji části pozemku p. č. 75/1, k. ú. a obec Adamov 
  13) Rozpočtové opatření č. 12/2019 
  14) Rozpočtové provizorium na období 1-2/2020 

    15) Různé 
    16) Diskuse 
    17) Závěr  
  
Pro:  14  Proti: 0 Zdržel se: 0 
Usnesení č. 3 bylo přijato. 
 
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. 
Paní Koudelová požádala o ponechání úkolu o prověření stavu propadání chodníku na ul. 
Petra Jilemnického – dolní řada ve sledování, vzhledem k opětovně vzniklé propadlině 
v chodníku. 
 
Ad 3) Zápis z jednání Finančního výboru 
Zastupitelstvu města Adamova je předkládán zápis z 8. jednání Finančního výboru konaného 
dne 9. 12. 2019. 
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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. 4: 
Zastupitelstvo města Adamova vzalo na vědomí zápis z 8. jednání Finančního výboru 
konaného dne 9. 12. 2019. 
 
Pro: 14  Proti: 0 Zdržel se: 0 
Usnesení č. 4 bylo přijato. 
 
Ad 4) Zápis z jednání Kontrolního výboru 
Zastupitelstvu města Adamova je předkládán zápis z 5. jednání Kontrolního výboru konaného 
dne 18. 11. 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 z 5. jednání Kontrolního výboru 
konaného dne 18. 11. 2019. 
 
Pro: 14 Proti: 0 Zdržel se: 0 
Usnesení č. 5 bylo přijato. 
 
Ad 5) Směnná smlouva mezi Městem Adamov a Římskokatolickou farností Adamov 
Zastupitelstvo města Adamova schválilo na 14. zasedání Zastupitelstva města Adamova dne 
31.10.2016 Smlouvu o budoucí směnné smlouvě na směnu částí pozemků p.č. 235/1, 235/7 a 
234/6 v k.ú. a obci Adamov ve vlastnictví Města Adamova za část pozemku p.č. 237/13 v k.ú. 
a obci Adamov ve vlastnictví Římskokatolické farnosti Adamov. 
Záměr obce směnit nemovité věci byl v souladu s § 39, odstavec 1 zákona č. 128/2000, Sb. O 
obcích v platném znění, zveřejněn na úřední desce od 23. 9. 2019 do 10. 10. 2016. 
Zastupitelstvo města Adamova schválilo na 16. zasedání Zastupitelstva města Adamova dne 
27.2.2017 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o budoucí směnné smlouvě. 
Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj souhlasil dne 13. 11. 2018 s očíslováním parcel dle 
geometrického plánu č. 963-11213/2018 vyhotoveného GB-geodézií, spol. s r.o. a ověřeného 
Ing. Liborem Svobodou (příloha č. 1). 
Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj souhlasil dne 22. 8. 2019 s očíslováním parcel dle 
geometrického plánu č. 981-10097/2019 vyhotoveného GB-geodézií, spol. s r.o. a ověřeného 
Ing. Liborem Svobodou (příloha č. 2). 
Pavel Šebela vypracoval dne 27. 8. 2019 znalecký posudek č. 6851-45/2019 o ceně 
nemovitosti v Adamově, okres Blansko, pozemků p.č. 235/1, p.č. 237/14 a p.č. 237/16 
(příloha č. 3). 
Stavební úřad, Městský úřad Adamov schválil dne  2. 12. 2019 pod č. j. MěÚ/3902/19/SÚ 
záměr dělení pozemků p.č. 235/1, 235/7 a 235/13, k.ú. a obec Adamov (příloha č. 4). 
Vzhledem k upřesnění výměr a parcelních čísel po rekonstrukci ulice Osvobození byl záměr 
obce směnit nemovité věci v souladu s § 39, odstavec 1 zákona č. 128/2000, Sb. O obcích 
v platném znění, znovu zveřejněn na úřední desce od 21. 11. 2019 do 9. 12. 2019. 
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Na jednání Zastupitelstva města Adamov je předložen návrh směnné smlouvy mezi Městem 
Adamov a Římskokatolickou farností Adamov o směně pozemku p.č. 235/1, výměra  266 
m2,v  k.ú. a obci Adamov za pozemky p.č. 237/14, výměra 236 m2, v k.ú. a obci Adamov a 
p.č. 237/16, výměra 30 m2, 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 schválilo Směnnou smlouvu mezi Městem Adamov a 
Římskokatolickou farností Adamov o směně pozemků p.č. 235/1 v k.ú. a obci Adamov za 
p.č. 237/14 a p.č. 237/16 v k.ú. a obci Adamov a pověřuje starostu jejím podpisem. 
 
Pro: 14 Proti: 0 Zdržel se: 0 
Usnesení č. 6 bylo přijato. 
 
V 16.12 hodin se dostavil pan Ing. Petr Slavíček. Počet zastupitelů se zvýšil na 15. 
 
Ad 6) Návrh znění dohod o provedení práce a dohody o pracovní činnosti na rok 2020 pro: 
PhDr. Jaroslav Budiš, RNDr. Karel Truhlář 
Zastupitelstvu města Adamova je předložen návrh na uzavření dohod o provedení práce na 
období od 1.1.2020 do 31.12.2020 pro zastupitele PhDr. Jaroslava Budiše a RNDr. Karla 
Truhláře. Tento návrh je předložen pro rok 2020 ve stejném znění, jako bylo znění těchto 
Dohod z prosince 2018, pro akce konané a pořádané v roce 2019. 
Protože je oprávněný předpoklad, že akce a vykonávané činnosti se budou opakovat i v roce 
2020, je navrženo uzavření stejného znění pro období 1.1.2020 – 31.12.2020. 
 
Pro PhDr. Budiše je navrženo uzavřít Dohodu o provedení práce na tyto práce: 
• příprava jednotlivých čísel Adamovského zpravodaje, korektury - 11 čísel ročně – 5 500 Kč 
• příprava různých propagačních materiálů města, s využitím na různé akce, např. i pro 

Regiontour aj. (příprava pro tisk) – 2 500 Kč 
• příprava kalendáře Adamova na další rok – 2 000 Kč 
• příprava a realizace výstav – v počtu 8 x za rok/500,- Kč, tj. 4 000,- Kč 
celkem: 14 000,- Kč/rok  
 
Pro RNDr. Truhláře je navrženo uzavřít Dohodu o provedení práce na tyto práce: 
Měsíc                  Činnost komise                        Návrh odměny v Kč   
4/2019                 jarní brigáda                               500,- 
6/2019                 den dětí-spoluúčast                        0,- 
7-8/2019              rozbory vody ze studánek       1 000,- 
10/2019               vaření škola                             2 000,- 
10/2019               podzimní brigáda                       500,- 
11/2019               Pyšníme se                              4 000,- 
12/2019               Mikulášský běh                       4 000,-    
celkem: 12 000,- Kč/rok 
 
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. 7: 
Zastupitelstvo města Adamova schvaluje uzavřít navržené dohody o provedení práce 
mezi Městem Adamov a PhDr. Jaroslavem Budišem a RNDr. Karlem Truhlářem pro 
rok 2020 s platností od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 a vykonávanou činností a odměnou za 
tyto práce dle zápisu. 
 
Pro: 13 Proti: 0 Zdržel se: 2 
Usnesení č. 7 bylo přijato. 
 
Ad 7) Obecně závazná vyhláška č. 4/2019 o místním poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 
Zastupitelstvu města Adamova je po projednání na schůzi Rady města Adamova předkládána 
vyhláška č. 4/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, kterou se ruší obecně závazná 
vyhláška č. 3/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen „vyhláška“). 

Vyhláška je předkládána z důvodu změny zákona č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích (dále 
jen „zákona“, ze dne 15. 10. 2019).  

1. Výše sazby poplatku dle vyhlášky č. 3/2019 schválené na 7. zasedání ZM se touto 
vyhláškou č. 4/2019 nemění. 

2. Ve vyhlášce č. 4/2019 byl vypuštěn článek č. 3 Vznik a zánik poplatkové povinnosti. Byl 
v rozporu s § 14 zák. o místních poplatcích (obec není dle nové úpravy zákona oprávněna tyto 
náležitosti v OZV upravovat).  

3.  Osvobození od poplatku, které bylo uvedené v původní OZV, v článku 7 odst. 2 písm. e) 
se nemění (vzhledem k vypuštění čl. 3 se jedná v této nové vyhlášce o čl. 6), 

4. Článkem 9 odst. 1 vyhlášky 4/2019 se doplňuje lhůta pro poplatníky, kteří se narodí nebo 
kteří se stanou vlastníky nemovitosti v době od 15.12. do 31.12.2019 (aby měli možnost být 
v roce 2020 od poplatku osvobozeni).  

5. V OZV č. 4/2019 se vypouští osvobození dle čl. 7 odst. 5 původní OZV č. 3/2019. Tento 
odstavec byl bezpředmětný, jelikož v případě neexistence dluhu jsou osvobozeni úplně 
všichni poplatníci a nejen ti, co byli uvedeni v tomto původním odstavci.  

Návrh vyhlášky byl zaslán na Ministerstvo vnitra, odbor dozoru a kontroly veřejné správy 
k připomínkování. Dle těchto připomínek byla vyhláška upravena. 
 
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 Obecně závaznou vyhlášku města Adamova               
č. 4/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. 
 
Pro: 14 Proti: 1 Zdržel se: 0 
Usnesení č. 8 bylo přijato. 
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Ad 8) Obecně závazná vyhláška č. 5/2019 o místním poplatku ze psů 
Zastupitelstvu města Adamova je po projednání na schůzi Rady města Adamova předkládána 
vyhláška č.  5/2019 o místním poplatku ze psů, kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 
4/2010 o místních poplatcích (dále jen „vyhláška“), ve znění pozdějších předpisů.  

Vyhláška je předkládána z důvodu změny zákona č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích (dále 
jen „zákona“). Výše sazby poplatku se nemění. 

K větším změnám došlo v článku 5 a článku 7: 

- v čl. 5 byl nově vložen odst. 3, který se týká osob starších 65 let  
- v čl. 7 byl nově vložen odst. 2 - před novelou zákona se snížená sazba týkala osob, 

které jsou poživatelem sirotčího, invalidního, vdovského nebo vdoveckého důchodu. 
Od 1. 1. 2020 jsou tyto osoby ze zákona vyňaty, přesto navrhujeme ponechat u těchto 
osob nižší sazbu poplatku.  

Návrh vyhlášky byl zaslán na Ministerstvo vnitra, odbor dozoru a kontroly veřejné správy 
k připomínkování. Dle těchto připomínek byla vyhláška upravena.  
 
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 Obecně závaznou vyhlášku města Adamova               
č. 5/2019, o místním poplatku ze psů. 
 
Pro: 14   Proti:  0 Zdržel se: 1 
Usnesení č. 9 bylo přijato. 
 
Ad 9) Obecně závazná vyhláška č. 6/2019 o místním poplatku za užívání veřejného 
prostranství 
Zastupitelstvu města Adamova je po projednání na schůzi Rady města Adamova předkládána 
vyhláška č. 6/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, kterou se ruší 
obecně závazná vyhláška č. 4/2010 o místních poplatcích (dále jen „vyhláška“), ve znění 
pozdějších předpisů.  

Vyhláška je předkládána z důvodu změny zákona č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích (dále 
jen „zákona“). Výše sazby poplatku se nemění, dochází pouze ke změnám v názvosloví 
některých pojmů. 

Návrh vyhlášky byl zaslán na Ministerstvo vnitra, odbor dozoru a kontroly veřejné správy 
k připomínkování. Dle těchto připomínek byla vyhláška upravena.  

 
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 Obecně závaznou vyhlášku města Adamova               
č. 6/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. 
 
Pro:   15 Proti:  0 Zdržel se: 0 
Usnesení č. 10 bylo přijato. 
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Ad 10) Obecně závazná vyhláška č. 7/2019 o místním poplatku ze vstupného 
Zastupitelstvu města Adamova je po projednání na schůzi Rady města Adamova předkládána 
vyhláška č. 7/2019 o místním poplatku ze vstupného, kterou se ruší obecně závazná vyhláška 
č. 4/2010 o místních poplatcích (dále jen „vyhláška“), ve znění pozdějších předpisů.  

Vyhláška je předkládána z důvodu změny zákona č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích (dále 
jen „zákona“). Sazba poplatku zůstává stejná, dochází pouze ke změnám v názvosloví 
některých pojmů.   

Návrh vyhlášky byl zaslán na Ministerstvo vnitra, odbor dozoru a kontroly veřejné správy 
k připomínkování. Dle těchto připomínek byla vyhláška upravena.  
 
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 Obecně závaznou vyhlášku města Adamova               
č. 7/2019 o místním poplatku ze vstupného. 
 
Pro: 15   Proti: 0 Zdržel se: 0 
Usnesení č. 11 bylo přijato. 
 
Ad 11) Obecně závazná vyhláška č. 8/2019 o místním poplatku z pobytu 
Zastupitelstvu města Adamova je po projednání na schůzi Rady města Adamova předkládána 
vyhláška č. 8/2019 o místním poplatku z pobytu. V současné době se tento poplatek nazývá 
„poplatek z ubytovací kapacity“ a v Adamově je upraven v OZV č. 4/2010 o místních 
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.  

Vyhláška je předkládána z důvodu změny zákona č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích (dále 
jen „zákona“).  

Současná výše poplatku z ubytovací kapacity činí 6,- Kč na osobu, za každý den ubytování 
bez ohledu, zda se jedná o krátkodobý nebo dlouhodobý pobyt a dále bez ohledu na trvalý 
pobyt ubytovaného.   

Výše poplatku z pobytu byla správcem poplatku navržena v maximální možné výši, a to 21,- 
Kč. Plátce tento poplatek vybere pouze od poplatníka, jehož pobyt trvá nejvýše 60 po sobě 
jdoucích kalendářních dnů. Za poplatníka, jehož ubytování trvá déle, a který má trvalý pobyt 
v Adamově, se poplatek nevybírá a tedy i neodvádí (ani za prvních 60 dnů dlouhodobého 
pobytu). Vzhledem k uvedené změně vybírání poplatku z pobytu lze předpokládat, že výše 
příjmů z tohoto poplatku bude v následujících letech o ½ nižší než v letech předchozích. Proto 
správce poplatku navrhoval maximální možnou výši poplatku.  

Návrh vyhlášky byl zaslán na Ministerstvo vnitra, odbor dozoru a kontroly veřejné správy 
k připomínkování. Dle těchto připomínek byla vyhláška upravena. 

Po projednání se rada města usnesla ponechat sazbu poplatku z pobytu ve výši 6,- Kč. V OZV 
byla tato částka upravena dle požadavku RMA.   

 
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. 12: 
Zastupitelstvo města Adamova schválilo Obecně závaznou vyhlášku města Adamova               
č. 8/2019, o místním poplatku z pobytu. 
 
Pro: 15 Proti:  0 Zdržel se: 0 
Usnesení č. 12 bylo přijato. 
 
Ad 12) Kupní smlouvy o prodeji části pozemku p. č. 75/1, k. ú. a obec Adamov 
Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj souhlasil dne 31. 1. 2019 s očíslováním parcel dle 
geometrického plánu č. 972-11007/2019 vyhotoveného GB-geodézií, spol. s r.o. a ověřeného 
Ing. Liborem Svobodou (příloha č. 1). 
Pavel Šebela vypracoval dne 27.5.2019 znalecký posudek č. 6844-38/2019 o ceně nemovitosti 
v Adamově, okres Blansko, pozemku p.č. 75/2 (příloha č. 2). 
Stavební úřad, Městský úřad Adamov schválil dne 2. 12. 2019 pod č. j. MěÚ/3900/19/SÚ 
záměr dělení pozemku p.č. 75/1, k.ú. a obec Adamov (příloha č. 3). 
Na jednání Zastupitelstva města Adamov je předložen návrh kupní smlouvy mezi  MUDr. 
Pavlem Martincem, Mgr. Kateřinou Martincovou a Městem Adamov, o prodeji části pozemku 
p.č. 75/1 o výměře 42 m2 (nově vzniklé p.č. 75/2, k.ú. a obec 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. 13: 
Zastupitelstvo města Adamova schválilo kupní smlouvu o prodeji části pozemku p. č. 
75/1, k.ú. a obec Adamov s MUDr. Pavlem Martincem a Mgr. Kateřinou Martincovou a 
pověřuje starostu jejím podpisem. 
 
Pro: 15 Proti:  0 Zdržel se: 0 
Usnesení č. 13 bylo přijato. 
 
Ad 13) Rozpočtové opatření č. 12/2019 
Komentář k rozpočtovému opatření č. 12/2019:  
I přes rozpočtové opatření č. 11/2019, kdy se navyšovaly prostředky v rozpočtu na umístění 
psů do blanenského útulku o 2.000,- Kč, je opětovně nutné navýšit § 1014 pol. 5169 o dalších 
5.000,- Kč. Vzhledem k přijatým fakturám je již nyní jisté, že jedině tak budeme schopni 
pokrýt náklady spojené s odchytem psů na území města do konce roku.   
 
Pan starosta vyzval přítomné k návrhům a diskusím. 
Protinávrh usnesení č. 14 – Bc. Roman Pilát, MBA 
Komentář k doplněnému bodu č. 2 
V objektové předávací stanici pro monoblok Komenského A-D došlo k závadě na čerpadle 
zajištující TUV pro obyvatele SVJ. Oběh vody pro odběratele zajišťují v tandemu dvě shodná 
čerpadla WILO s elektronickým řízením, která jsou v provozu již cca 12 let. Na počátku roku 
se řešil havarijní výpadek elektroniky u jednoho z čerpadel a nyní došlo ke stejné závadě na 
druhém z nich. Celková náhrada čerpadel je velmi nákladnou záležitostí. Oprava čerpadla, vč. 
práce a ND se předpokládá do výše cca 60.000,- Kč.  
 
K tomuto bodu nebyla vedena diskuse. 
Pan starosta tedy vyzval k hlasování o návrhu. 
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Protinávrh usnesení č. 14 – Bc. Roman Pilát, MBA 
Zastupitelstvo města Adamova schválilo rozpočtové opatření č. 12/2019 v následujícím 
znění: 
1) Umístění odchycených psů do útulku  
           Snížit rozpočet výdajů města 
             V § 2143                                                                                  5.000,- Kč 
            Zvýšit rozpočet výdajů města  
              V § 1014                                                                                 5.000,- Kč 
2) Oprava čerpadla TUV 
           Snížit rozpočet výdajů města 
             V § 2212                                                                                60.000,- Kč 
            Zvýšit rozpočet výdajů města  
              V § 3634                                                                               60.000,- Kč 
 
Pro: 15 Proti:  0 Zdržel se: 0 
Usnesení č. 14 bylo přijato. 
 
O původním usnesení se nehlasovalo. 
Usnesení č. 14: 
Zastupitelstvo města Adamova schválilo rozpočtové opatření č. 12/2019 v následujícím 
znění: 
1) Umístění odchycených psů do útulku  
           Snížit rozpočet výdajů města 
             V § 2143                                                                                 5.000,- Kč 
            Zvýšit rozpočet výdajů města  
              V § 1014                                                                                5.000,- Kč 
 
Ad 14) Rozpočtové provizorium na období 1-2/2020 
V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů je 
předložen návrh rozpočtového provizoria Města Adamova na období leden a únor 2020 
s komentářem, v odvětvovém třídění (dle příslušných paragrafů rozpočtové skladby). 
Rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizoria se stanou příjmy a 
výdaji rozpočtu na r. 2020, po jeho schválení.    
 
Pan starosta vyzval přítomné k návrhům a diskusím. 
K tomuto bodu nebyla vedena diskuse. 
Pan starosta tedy vyzval k hlasování o návrhu. 
 
Usnesení č. 15: 
Zastupitelstvo města Adamova schválilo Rozpočtové provizorium na období leden-únor 
2020 v tomto znění: 
(v tis. Kč) 
PŘÍJMY:                12 457,50  
Pol. 1111 DPFO placená plátci           2 757,00 
Pol. 1112 DPFO placená poplatníkem                                                     58,00   
Pol. 1113 DPFO vybíraná srážkou                          232,00 
Pol. 1121 DPPO                920,00 
Pol. 1211 DPH                        5 718,00 
Pol. 1340 Poplatek za provoz systému kom. odpadu               0,50 
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Pol. 1341 Poplatek ze psů                 25,50 
Pol. 1343 Poplatek za užívání veř. prostranství                6,00 
Pol. 1349 Zrušené místní poplatky                                                         123,00  
Pol. 1361 Správní poplatky                   7,60 
Pol. 1381 Daň z hazardních her                                                                91,00 
Pol. 1511 Daň z nemovitých věcí                    40,00 
Pol. 2460 Splátky půjček od obyvatelstva               14,10 
Pol. 4112 Neinv. př. transfery ze SR v rámci SDV           458,10 
§ 1012 Podnikání a restr. v zemědělství a potr.                         32,00 
§ 2143 Cestovní ruch                   4,00  
§ 2144 Ostatní služby         8,60 
§ 2221 Provoz veřejné silniční dopravy                                                     5,00 
§ 2310 Pitná voda                              21,00 
§ 2321 Odvád. a čišť. odp. vod a nakládání s kaly                                647,10 
§ 3319 Ost. záležitosti kultury                                                                     3,60                                                  
§ 3341 Rozhlas a televize                    0,50 
§ 3349 Ost. záležitosti sdělovacích prostředků                                          8,00   
§ 3541 Prevence před drog., alkoh., nikotinem aj.                                   0,40 
§ 3612 Bytové hospodářství               402,00  
§ 3613 Nebytové hospodářství              266,00 
§ 3632 Pohřebnictví                                                                                      0,70 
§ 3634 Lokální zásobování teplem              416,70 
§ 3635 Územní plánování                                                                          96,80 
§ 3639 Komunální služby a územní rozvoj                                               1,00 
§ 3725 Využívání a zneškodňování komunál. odpadů                             7,00 
§ 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň                                               2,00 
§ 4351 Osobní asistence, peč. služba a podpora sam. bydlení           80,00 
§ 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek                1,00 
§ 6171 Činnost místní správy                 3,00 
§ 6310 Obecné příjmy a výdaje z fin. operací               0,30 
 
FINANCOVÁNÍ  :                                                                               10 726,80 
Pol. 8123 Dlouhodobé přijaté půjčky                                                  8  200,00 
Pol. 8124 Uhrazené splátky dlouh. přij. půjček                                   - 774,30 
Pol. 8115 Změna stavu krátk. prostředků na účtech                         3 301,10     
 
VÝDAJE                                              23 184,30   
§ 1012 Podnikání a restrukturalizace v zemědělství a potravinářství  10,00 
§ 1014 Ozdrav. hosp. zvířat, pol. a spec. plodin                                        10,00 
§ 2143 Cestovní ruch                   32,50 
§ 2212 Silnice                 1239,00 
§ 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací               221,00 
§ 2221 Provoz veřejné silniční dopravy                   5,00 
§ 2292 Dopravní obslužnost                                                                      820,00 
§ 2310 Pitná voda                                                                                           2,00 
§ 2321 Odvádění a čištění odpadních vod                                               360,00   
§ 3119 Základní školy              9 516,00 
§ 3319 Ostatní záležitosti kultury                423,50 
§ 3341 Rozhlas a televize                                                                           160,00 
§ 3349  Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků               48,50  
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§ 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostř.              40,00 
§ 3412 Sportovní zařízení v majetku obce               620,00 
§ 3419 Ostatní tělovýchovná činnost                                                          35,00 
§ 3541 Prevence před drog., alkoh., nikotinem aj.                        172,00 
§ 3612 Bytové hospodářství                 125,00 
§ 3613 Nebytové hospodářství                142,00 
§ 3631 Veřejné osvětlení                             490,00 
§ 3632 Pohřebnictví                    25,00 
§ 3634 Lokální zásobování teplem                                                            100,00 
§ 3635 Územní plánování                                                                           132,80      
§ 3639 Komunální služby a územní rozvoj                60,00 
§ 3721 Sběr a odvoz nebezpečných odpadů                                               30,00 
§ 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů                                                776,00 
§ 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů                      160,00 
§ 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň                 1398,00 
§ 3900 Ost. činn. související se služb. pro obyv.                                        10,00  
§ 4351 Osobní asistence, peč. služba a podpora sam. bydlení             654,00 
§ 4399 Záležitosti soc. věcí a politiky zaměstná. j.n.                                   6,00 
§ 5212 Ochrana obyvatelstva                                                                      23,00 
§ 5272 Činnost územních orgánů krizového řízení                                   45,00    
§ 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek               515,50 
§ 5512 Požární ochrana – dobr. část               802,50 
§ 6112 Zastupitelstva obcí                            545,00 
§ 6171 Činnost místní správy             2 902,50 
§ 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací                 6,00 
§ 6320 Pojištění funkčně nespecifikované      70,00 
§ 6399 Ostatní finanční operace                                                                450,00  
§ 6402 Finanční vypořádání minulých let                                                    1,50 
 
Pro: 15 Proti:  0 Zdržel se: 0 
Usnesení č. 15 bylo přijato. 
 
Ad 15) Různé 
 
Ad 16) Diskuse 
Pan starosta sdělil k připomínce o přeplnění kontejnerů na plasty, že v průběhu posledních tří 
měsíců probíhalo sledování naplnění. V příštím týdnu je plánována prohlídka všech míst 
kontejnerových stání, a to i z hlediska přípravy rozpočtu 2020. 
Paní Koudelová požádala o upravení plochy u kontejneru na sklo na ul. Jilemnického. Souvisí 
se slovy na předchozí podnět, dodal starosta. 
 
Ad 17) Závěr 
Pan starosta poděkoval zastupitelům, popřál krásné svátky, úspěšný rok 2020 a ukončil 
zasedání zastupitelstva v 16.30 hodin. 
 
 
 
 
Starosta:    Bc. Roman Pilát, MBA             
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Ověřovatelé zápisu: 
 
PharmDr. Jana Novotná                                                    
 
 
Jiří Němec                                                                        
 
 
Vladimír Suk                                                                     
 
    
Soňa Bychlerová                                                                    
 
 
Zápis vyhotoven dne: 11. 12. 2019  
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