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Usnesení z 26. schůze Rady města Adamova  
konané dne 10. 2. 2020 v 8:00 hodin na Městském úřadě v Adamově 

 
Přítomni:  Bc. Roman Pilát, MBA – starosta, Jiří Němec - místostarosta, PhDr. Jaroslav 
Budiš, Mgr. Jana Burianová, PhDr. Vlasta Kubenová - tajemnice 
 
Zapsala: Vratislava Chlupová 
 
Omluven: Ing. Petr Kupka 
 
Ověřovatelé zápisu:  Mgr. Jana Burianová, Jiří Němec 
 
Ad 1) Zahájení 
Pan starosta zahájil 26. schůzi Rady města Adamova v 8:00 hodin. Uvedl, že program byl 
rozšířen o bod 35) Výzva k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na dodávky s 
názvem „V 00317C – Rozšíření odborné výuky ZŠ Ronovská v Adamově – konektivita – 
nové vyhlášení“, o bod 36) Výběr dodavatele – „V 00434 – Rozšíření kapacity MŠ 
Jilemnického v Adamově – stavební práce“, o bod 37) Zápis z 15. zasedání Kulturně 
informační komise, o bod 38) Smlouva o právu provést stavbu, Smlouva o smlouvě 
budoucí o zřízení služebnosti, o bod 39) Smlouva o právu provést stavbu, Smlouva o 
smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a následující body byly přečíslovány. Nechal zvolit 
ověřovatele zápisu. Starosta konstatoval, že zápis z minulé schůze Rady města Adamova je 
uložen u paní tajemnice. 
 
Program:  

1) Zahájení 
2) Kontrola úkol ů 
3) Zápis z 14. zasedání Kulturně informační komise 
4) Zápis z 5. zasedání Sportovní komise 
5) Žádost o projednání připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“  
6) Schválení aktualizace Plánu činnosti orgánů města Adamova 
7) Kalkulace věcně usměrňované ceny pro služby hřbitovní spojené s nájmem 

hrobového místa pro rok 2020 starý hřbitov Adamov I, nový hřbitov Adamov 
III. 

8) Kalkulace věcně usměrňované ceny pro služby hřbitovní spojené s nájmem 
urnové skříňky pro rok 2020 nový hřbitov Adamov III. 

9) Vyslovení podpory akce „Pálení čarodějnic“ 
10) Vyslovení podpory akcí spolku – KOLO-KOLO Adamov 
11) Smlouva o zřízení věcného břemene E.ON – úprava DS, parkovací dům 
12) Dodatek č. 5 k servisní smlouvě č. 2146/2008 programového vybavení CODEXIS 
13) Vyslovení podpory akcí „Letní noc Adamov“ a „Open Air Adamov 2020“ 
14) Ukončení nájemní smlouvy č. 33/2016/B 
15) Ukončení nájemní smlouvy č. 03/2019/B 
16) Navýšení nájemného o roční míru inflace 
17) Navýšení nájemného o roční míru inflace 
18) Navýšení nájemného o roční míru inflace 
19) Dodatek č. 3 k vnitřnímu předpisu č. 2/2015 Poskytování cestovních náhrad 
20) Dodatek č. 12 ke Smlouvě o dílo – sběrový dvůr 
21) Přijetí dotace na poskytování sociálních služeb z JMK (§ 101) 
22) Přijetí dotace na poskytování sociálních služeb z JMK (§ 105) 
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23) Dodatek č. 4  Sociálního fondu Města Adamova 
24) Udělení souhlasu k přijímání darů v r. 2020 – MKS 
25) Odpisový plán Základní školy a mateřské školy Adamov, příspěvkové 

organizace 
26) Inventarizační zpráva Města Adamova z r. 2019 
27) Projekt „Rozšíření odborné výuky ZŠ Ronovská v Adamově“ 
28) Dodatek č. 1 ke smlouvě o úvěru na projekt „Rozšíření odborné výuky ZŠ 

Ronovská v Adamově“ 
29) Návrh rozpočtu na rok 2020 
30) Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 
31) Termínovaný vklad 
32) Rozpočtové opatření č. 1/2020 
33) Poskytnutí dotací z rozpočtu města – přímá podpora sportu a tělovýchovy 
34) Smlouva o zápůjčce ze sociálního fondu Města Adamova 
35) Výzva k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na dodávky s názvem 

„V 00317C – Rozšíření odborné výuky ZŠ Ronovská v Adamově – konektivita – 
nové vyhlášení“ 

36) Výběr dodavatele - „V 00434 – Rozšíření kapacity MŠ Jilemnického v Adamově 
– stavební práce“ 

37) Zápis z 15. zasedání Kulturně informační komise 
38) Smlouva o právu provést stavbu, Smlouvě o smlouvě budoucí o zřízení 

služebnosti 
39) Smlouva o právu provést stavbu, Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení 

služebnosti 
40) Návrh programu 10. zasedání Zastupitelstva města Adamova 
41) Diskuse, různé 
42) Závěr 

 
 Pro:   4   Proti: 0 Zdržel se: 0 
 
Ad 2) Kontrola úkolů 
 
Ad 3) Zápis z 14. zasedání Kulturně informační komise 
Usnesení k bodu 3: 
Rada města Adamova vzala na vědomí zápis z 14. zasedání Kulturně informační 
komise. 
 
Pro:  4  Proti: 0 Zdržel se: 0 
 
Ad 4) Zápis z 8. zasedání Sportovní komise 
Usnesení k bodu 4: 
Rada města Adamova vzala na vědomí zápis z 8. zasedání Sportovní komise. 
 
Pro:   4  Proti: 0 Zdržel se: 0 
 
Ad 5) Žádost o projednání připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“ 
Usnesení k bodu 5: 
Rada města Adamova schválila připojení města Adamova k podpoře akce „Vlajka pro 
Tibet“ - 2020. 
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Pro:  4  Proti: 0 Zdržel se: 0 
 
Ad 6) Schválení aktualizace Plánu činnosti orgánů města Adamova 
Usnesení k bodu 6: 
Rada města Adamova schválila aktualizovaný Plán činnosti orgánů města Adamova – 
stav ke dni 1. 2. 2020. 
 
Pro:  4  Proti: 0 Zdržel se: 0 
 
Ad 7) Kalkulace věcně usměrňované ceny pro služby hřbitovní spojené s nájmem hrobového 
místa pro rok 2020 starý hřbitov Adamov I, nový hřbitov Adamov III. 
Usnesení k bodu 7: 
Rada města Adamova schválila Kalkulaci věcně usměrňované ceny pro služby 
hřbitovní spojené s nájmem hrobového místa – starý hřbitov Adamov I, nový hřbitov                 
v Adamově III,  pro rok 2020. 
 
Pro:  4  Proti: 0 Zdržel se: 0  
 
Ad 8) Kalkulace věcně usměrňované ceny pro služby hřbitovní spojené s nájmem urnové 
skříňky pro rok 2020 nový hřbitov Adamov III. 
Usnesení k bodu 8: 
Rada města Adamova schválila Kalkulaci věcně usměrňované ceny pro služby 
hřbitovní spojené s nájmem urnové skříňky – nový hřbitov v  Adamově III pro rok 
2020. 
 
Pro:  4  Proti: 0 Zdržel se: 0 
 
Ad 9) Vyslovení podpory akce „Pálení čarodějnic“ 
Usnesení k bodu 9: 
Rada města Adamova rozhodla, že se Město Adamov bude spolupodílet na konání akce 
„Pálení čarodějnic 2020“, konané dne 30. 4. 2020 v Adamově, a to v rozsahu uvedeném 
v zápisu. 
 
Pro:  4   Proti: 0 Zdržel se: 0  
 
Ad 10) Vyslovení podpory akcí spolku – KOLO-KOLO Adamov 
Usnesení k bodu 10: 
Rada města Adamova rozhodla, že se Město Adamov bude spolupodílet na konání 
kulturních akcí spolku KOLO-KOLO ve dnech 25. 4. 2020 a 29. 5. 2020 a to v rozsahu 
uvedeném v zápisu. 
 
Pro:   4   Proti: 0 Zdržel se: 0  
 
Ad 11) Smlouva o zřízení věcného břemene E.ON – úprava DS, parkovací dům 
Usnesení k bodu 11: 
Rada města Adamova: 
a) schválila smlouvu o zřízení věcného břemene (umístění distribu ční soustavy) mezi 
Městem Adamov a fy E.ON Distribuce, a.s., se sídlem F.A. Gerstnera 2151/6, České 
Budějovice 7, 370 01 České Budějovice, IČ: 280 85 400 dle geometrického plánu č. 994-
5250/2019 zhotovený firmou ADITIS s.r.o., se sídlem Rokytova 2667/20, 615 00 Brno, 
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b) pověřuje starostu města podpisem uvedené smlouvy. 
 
Pro:  4  Proti: 0 Zdržel se: 0 
 
Ad 12) Dodatek č. 5 k servisní smlouvě č. 2146/2008 programového vybavení CODEXIS 
Usnesení k bodu 12: 
Rada města Adamova: 
a) schválila Dodatek č. 5 k servisní smlouvě č. 2146/2008 programového vybavení 
CODEXIS, uzavřenou mezi společností ATLAS Consulting spol. s r.o., Výstavní 292/13, 
702 00 Ostrava a Městem Adamov, 
b) pověřuje starostu jejím podpisem. 
 
Pro:  4  Proti: 0 Zdržel se: 0 
 
Ad 13) Vyslovení podpory akcí „Letní noc Adamov“ a „Open Air Adamov 2020“ 
Usnesení k bodu 13: 
Rada města Adamova rozhodla, že se Město Adamov bude spolupodílet na konání akcí 
„Letní noc Adamov“ a „Open Air Adamov 2020“ a to v rozsahu uvedeném v zápisu. 
 
Pro:   4  Proti: 0 Zdržel se: 0 
 
Ad 14) Ukončení nájemní smlouvy č. 33/2016/B 
Usnesení k bodu 14: 
Rada města Adamova: 
a) Vzala na vědomí výpověď Smlouvy o nájmu bytu č. 33/2016/B ze dne 23. 11. 2016 ve 
znění pozdějších dodatků. 
b) Schválila ukončení Smlouvy o nájmu bytu č. 33/2016/B dohodou ke dni 31. 3. 2020 a 
pověřuje starostu města podpisem této dohody a Dohody o úhradě vyúčtování za rok 
2020. 
 
Pro:  4  Proti: 0 Zdržel se: 0 
 
Ad 15) Ukončení nájemní smlouvy č. 03/2019/B 
Usnesení k bodu 15: 
Rada města Adamova: 
a) Vzala na vědomí výpověď Smlouvy o nájmu bytu č. 03/2019/B ze dne 30. 4. 2019 ve 
znění pozdějších dodatků. 
b) Schválila ukončení Smlouvy o nájmu bytu č. 03/2019/B dohodou ke dni 30. 4. 2020 a 
pověřuje starostu města podpisem této dohody a Dohody o úhradě vyúčtování za rok 
2020. 
 
Pro:  4  Proti: 0 Zdržel se: 0 
 
Ad 16) Navýšení nájemného o roční míru inflace 
Usnesení k bodu 16: 
Rada města Adamova schválila Dodatek č. 10 Smlouvy o nájmu nebytových prostor 
č. 25/2004/SN se společností UPC Česká republika, s.r.o., Závišova 502/5, 140 00 Praha 
4 a pověřuje starostu města podpisem dodatku. 
 
Pro:  4  Proti: 0 Zdržel se: 0 
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Ad 17) Navýšení nájemného o roční míru inflace 
Usnesení k bodu 17: 
Rada města Adamova schválila Dodatek č. 1 Smlouvy o nájmu nebytových prostor 
č. 01/2018/SN s nájemcem Vítem Uhlířem, Družstevní 1, Adamov a pověřuje starostu 
města podpisem dodatku. 
 
Pro:  4  Proti: 0 Zdržel se: 0 
 
Ad 18) Navýšení nájemného o roční míru inflace 
Usnesení k bodu 18: 
Rada města Adamova schválila Dodatek č. 10 Smlouvy o nájmu nebytových prostor č. 
13/2004/SN se společností CETIN a.s.., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9 a 
pověřuje starostu města podpisem dodatku. 
 
Pro:  4  Proti: 0 Zdržel se: 0 
 
Ad 19) Dodatek č. 3 k vnitřnímu předpisu č. 2/2015 Poskytování cestovních náhrad 
Usnesení k bodu 19: 
Rada města Adamova projednala a doporučuje Zastupitelstvu města Adamova schválit 
Dodatek č. 3 k vnitřnímu předpisu č. 2/2015 Poskytování cestovních náhrad. 
 
Pro:  4  Proti: 0 Zdržel se: 0 
 
Ad 20) Dodatek č. 12 ke Smlouvě o dílo – sběrový dvůr 
Usnesení k bodu 20: 
Rada města Adamova schválila Dodatek č. 12 ke Smlouvě o dílo na provádění služeb 
v oblasti odpadového hospodářství a provozování sběrového dvora se společností 
GAMA J+P, společnost s ručením omezeným, Kolonie 302, 679 04 Adamov a pověřuje 
starostu města jeho podpisem. 
 
Pro:  4  Proti: 0 Zdržel se: 0 
 
Ad 21) Přijetí dotace na poskytování sociálních služeb z JMK (§ 101) 
Usnesení k bodu 21: 
Rada města Adamova schválila přijetí dotace z JMK na poskytování sociálních služeb 
ve výši 1.300.000,- Kč na základě Smlouvy o poskytnutí finanční podpory na 
poskytování sociálních služeb č. JMK063476/20/OSV. 
 
Pro:  4  Proti: 0 Zdržel se: 0 
 
Ad 22) Přijetí dotace na poskytování sociálních služeb z JMK (§ 105) 
Usnesení k bodu 22: 
Rada města Adamova schválila přijetí dotace z JMK na poskytování sociálních služeb 
ve výši 65.000,- Kč na základě Smlouvy o poskytnutí finanční podpory na poskytování 
sociálních služeb č. JMK063105/20/OSV. 
 
Pro:  4  Proti: 0 Zdržel se: 0 
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Ad 23) Dodatek č. 4 Sociálního fondu Města Adamova 
Usnesení k bodu 23: 
Rada města Adamova doporučuje Zastupitelstvu města Adamova schválit Dodatek č. 4 
Pravidel používání Sociálního fondu zaměstnanců Města Adamova. 
 
Pro:  4  Proti: 0 Zdržel se: 0 
 
Ad 24) Udělení souhlasu k přijímání darů v r. 2020 - MKS 
Usnesení k bodu 24: 
Rada města Adamova:  
a) dává Městskému kulturnímu středisku Adamov pro rok 2020 generální souhlas 
zřizovatele k přijímání finan čních, účelově neurčených darů do vlastnictví příspěvkové 
organizace, v jednotlivých případech nepřevyšujících částku 20.000,- Kč  
b) uložila Městskému kulturnímu středisku Adamov povinnost, předložit zřizovateli 
nejpozději do 31. 1. 2021 přehled o všech přijatých darech v r. 2020. 
 
Pro:  4  Proti: 0 Zdržel se: 0 
 
Ad 25) Odpisový plán Základní školy a mateřské školy Adamov, příspěvkové organizace 
Usnesení k bodu 25: 
Rada města Adamova schválila odpisový plán na r. 2020 Základní školy a mateřské 
školy Adamov, příspěvkové organizace, který je nedílnou přílohou zápisu.  
 
Pro:  3  Proti: 0 Zdržel se: 1 
 
Ad 26) Inventarizační zpráva Města Adamova za r. 2019 
Usnesení k bodu 26: 
Rada města Adamova vzala na vědomí Inventarizační zprávu za r. 2019. 
 
Pro:  4  Proti: 0 Zdržel se: 0 
 
Ad 27) Projekt „Rozšíření odborné výuky ZŠ Ronovská v Adamově“ 
Usnesení k bodu 27: 
Rada města Adamova doporučuje Zastupitelstvu města Adamova vzít na vědomí 
v pořadí druhou změnu Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt „Rozšíření odborné 
výuky ZŠ Ronovská v Adamově“, která se týká termínů ukončení realizace projektu. 
 
Pro:  4  Proti: 0 Zdržel se: 0 
 
Ad 28) Dodatek č. 1 ke smlouvě o úvěru na projekt „Rozšíření odborné výuky ZŠ Ronovská 
v Adamově“ 
Usnesení k bodu 28: 
Rada města Adamova doporučuje Zastupitelstvu města Adamova schválit:  
a) Dodatek č. 1 ke smlouvě o úvěru č. 0431135409/LCD ze dne 18. 9. 2018 mezi Českou 
spořitelnou, a.s. a Městem Adamovem 
b) Smlouvu o zastavení pohledávek ze smlouvy o účtu č. ZÚ/0431135409/LCD. 
 
Pro:  4  Proti: 0 Zdržel se: 0 
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Ad 29) Návrh rozpočtu na rok 2020 
Usnesení k bodu 29: 
Rada města Adamova doporučuje Zastupitelstvu města Adamova  

a) schválit Rozpočet na rok 2020, který je nedílnou přílohou zápisu.   
b)  stanovit závazné ukazatele pro své příspěvkové organizace pro rok 2020 

následovně: 
Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace 
- neinvestiční příspěvek zřizovatele ve výši 8 410 000,- Kč 

(z čehož příspěvek na odpisy činí 1 400 400,- Kč) 
- odvod z odpisů ve výši 100% 
Městské kulturní středisko Adamov, příspěvková organizace 
- neinvestiční příspěvek zřizovatele ve výši 2 294 000,- Kč. 
 
Pro:  4  Proti: 0 Zdržel se: 0 
 
Ad 30) Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 
Usnesení k bodu 30: 
Rada města Adamova doporučuje Zastupitelstvu města Adamova schválit střednědobý 
výhled rozpočtu M ěsta Adamova na r. 2021 – 2022, který tvoří nedílnou přílohu zápisu.  
 
Pro:  4  Proti: 0 Zdržel se: 0 
 
Ad 31) Termínovaný vklad 
Usnesení k bodu 31: 
Rada města Adamova doporučuje Zastupitelstvu města Adamova schválit zřízení 
termínovaného vkladu, za podmínek uvedených v zápisu, prostřednictvím Rámcové 
smlouvy č. 1000263088/CZ/BI/001 s J&T Bankou, a.s. 
 
Pro:  4  Proti: 0 Zdržel se: 0 
 
Ad 32) Rozpočtové opatření č. 1/2020 
Usnesení k bodu 32: 
Rada města Adamova projednala a doporučuje Zastupitelstvu města Adamova schválit 
Rozpočtové opatření č. 1/2020 v následujícím znění:  
     1) Termínovaný vklad 
      Zvýšit financování města  
      V pol. 8118                                                           10.000.000,- Kč 
      Snížit rozpočet výdajů města 
      V § 2219 pol. 6121                                               10.000.000,- Kč 
 
Pro:  4  Proti: 0 Zdržel se: 0 
 
Ad 33) Poskytnutí dotací z rozpočtu města – přímá podpora sportu a tělovýchovy 
Usnesení k bodu 33: 
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. 
1/2020   
b) 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 Šipkovému klubu Adamov, spolku ve výši dle 
přílohy č. 1 zápisu a současně veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu 
Města Adamova č. 2/2020 
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. 3/2020  
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. 4/2020  
e) 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 Spartaku Adamov, z.s. ve výši dle přílohy č. 1 
zápisu a současně veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu M ěsta 
Adamova č. 5/2020  
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. 6/2020  
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. 7/2020 
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. 8/2020 
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. 
9/2020.   
 
Pro:  4  Proti: 0 Zdržel se: 0 
 
Ad 34) Smlouva o zápůjčce ze sociálního fondu Města Adamova 
Usnesení k bodu 34: 
Rada města Adamova doporučuje Zastupitelstvu města Adamova schválit uzavření 
smlouvy o zápůjčce ze sociálního fondu Města Adamova č. 46. 
 
Pro:  4  Proti: 0 Zdržel se: 0 
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Ad 35) Výzva k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na dodávky s názvem „V 
00317C – Rozšíření odborné výuky ZŠ Ronovská v Adamově – konektivita – nové 
vyhlášení“ 
Usnesení k bodu 35: 
Rada města Adamova: 
a) bere na vědomí s Rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení v části 1 veřejné zakázky 
„V 00317C – Rozšíření odborné výuky ZŠ Ronovská v Adamově – konektivita a AV 
vybavení“ 
b) schválila Výzvu k podání nabídky a zadávací dokumentaci na podlimitní veřejnou 
zakázku na dodávky s názvem „V 00317C – Rozšíření odborné výuky ZŠ Ronovská v 
Adamově – konektivita – nové vyhlášení“. 
 
Pro:  4  Proti: 0 Zdržel se: 0 
 
Ad 36) Výběr dodavatele - „V 00434 – Rozšíření kapacity MŠ Jilemnického v Adamově – 
stavební práce“ 
Usnesení k bodu 36: 
Rada města Adamova: 
a) vzala na vědomí Zprávu o hodnocení nabídek, Výsledek posouzení splnění podmínek 
účasti vybraného dodavatele, Oznámení o výběru dodavatele, a to v rámci podlimitní 
veřejné zakázky na stavební práce s názvem „V 00434 – Rozšíření kapacity MŠ 
Jilemnického v Adamově – stavební práce“ 
b) schválila vybraného dodavatele na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce s 
názvem „V 00434 – Rozšíření kapacity MŠ Jilemnického v Adamově – stavební práce“, 
a to ZIPP Brno s.r.o., IČO: 49975561, se sídlem Kaštanová 489/34, Brněnské Ivanovice, 
620 00 Brno 
c) schválila Smlouvu o dílo se společností ZIPP Brno s.r.o., IČO: 49975561, se sídlem 
Kaštanová 489/34, Brněnské Ivanovice, 620 00 Brno a pověřuje starostu jejím 
podpisem. 
 
Pro:  4  Proti: 0 Zdržel se: 0 
 
Ad 37) Zápis z 15. zasedání Kulturně informační komise 
Usnesení k bodu 37: 
Rada města Adamova vzala na vědomí zápis z 15. zasedání Kulturně informační 
komise. 
 
Pro:  4  Proti: 0 Zdržel se: 0 
 
Před projednáním bodu 38) a 39) pan starosta podal ústně oznámení o osobním zájmu 
k projednávané věci dle zákona č. 159/2006 Sb. o střetu zájmů a v 8.25 hodin opustil jednání 
rady. Počet radních se snížil na 3. 
 
Ad 38) Smlouva o právu provést stavbu, Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti 
Usnesení k bodu 38: 
Rada města Adamova: 
a) schválila Smlouvu o právu provést stavbu a Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení 
služebnosti, se společností ABLE agency, s.r.o. se sídlem Petra Jilemnického č.p. 361, 
679 04 Adamov, IČ: 25524402    
b) pověřuje místostarostu jejím podpisem. 
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Pro:  3  Proti: 0 Zdržel se: 0 
 
Ad 39) Smlouvě o právu provést stavbu, Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti 
Usnesení k bodu 39: 
Rada města Adamova: 
a) schválila Smlouvu o právu provést stavbu a Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení 
služebnosti, se společností ABLE agency, s.r.o. se sídlem Petra Jilemnického č.p. 361, 
679 04 Adamov, IČ: 25524402    
b) pověřuje místostarostu jejím podpisem. 
 
Pro:  3  Proti: 0 Zdržel se: 0 
 
Po projednání bodu 38) a 39) se v 8.30 hodin vrátil pan starosta. Počet radních se zvýšil na 4. 
 
Ad 40) Návrh programu 10. zasedání Zastupitelstva města Adamova 
Usnesení k bodu 40: 
Rada města Adamova schválila program 10. zasedání Zastupitelstva města Adamova, 
které se bude konat ve středu 26. února 2020 v 16:30 hodin na Městském úřadu 
v Adamově. 
Program: 

1) Zahájení 
2)  Kontrola úkolů 

a) úkoly zastupitelů 
b) připomínky občanů 

      3) Zápis z jednání Finančního výboru 
      4) Odvolání přísedícího Okresního soudu v Blansku 
      5) Dodatek č. 3 k vnitřnímu předpisu č. 2/2015 Poskytování cestovních náhrad 

6) Dodatek č. 4 Sociálního fondu Města Adamova 
      7) Projekt „Rozšíření odborné výuky ZŠ Ronovská v Adamově“  
      8) Dodatek č. 1 ke smlouvě o úvěru na projekt „Rozšíření odborné výuky ZŠ 

Ronovská v Adamově“ 
      9) Návrh rozpočtu na rok 2020 

  10) Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 
  11) Termínovaný vklad 
  12) Rozpočtové opatření č. 1/2020 
  13) Poskytnutí dotací z rozpočtu města – přímá podpora sportu a tělovýchovy 
  14) Smlouva o zápůjčce ze sociálního fondu Města Adamova 

    15) Různé 
    16) Diskuse 
    17) Závěr  
 
Pro:  4  Proti: 0 Zdržel se: 0 
 
Ad 41) Diskuse, různé 
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Ad 42) Závěr 
Pan starosta ukončil schůzi Rady města Adamova v 8:35 hodin. Příští 27. schůze Rady města 
Adamova se bude konat dne 26. 2. 2020 po ukončení 10. zasedání Zastupitelstva města 
Adamova na Městském úřadě v Adamově. 
 
 
 
 
Starosta: Bc. Roman Pilát, MBA   
 
 
 
Ověřovatelé zápisu: 
 
Mgr. Jana Burianová   

Jiří Němec  

Zápis vyhotoven dne: 10. 2. 2020 
  


