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Usnesení z 25. schůze Rady města Adamova  
konané dne 20. 1. 2020 v 8:00 hodin a v 16:00 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:  PhDr. Jaroslav Budiš, Jiří Němec 
 
Ad 1) Zahájení 
Pan starosta zahájil 25. schůzi Rady města Adamova v 8:00 hodin. Uvedl, že program byl 
rozšířen o bod 9) Zápis ze 7. zasedání Sportovní komise, o bod 10) Kritéria pro p řijímání 
dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/21, o bod 11) Zápis k povinné školní 
docházce a zápis k předškolnímu vzdělávání, o bod 12) Provoz MŠ o prázdninách 2020, 
o bod 13) Výběr dodavatele - „V 00317B – Rozšíření odborné výuky ZŠ Ronovská v 
Adamově – dodávka interiérového vybavení“ - část 1, o bod 14) Výběr dodavatele - „V 
00317B – Rozšíření odborné výuky ZŠ Ronovská v Adamově – dodávka interiérového 
vybavení“ - část 2, o bod 16) Výběr dodavatele - „V 00317C – Rozšíření odborné výuky 
ZŠ Ronovská v Adamově – konektivita a AV vybavení“ - část 2 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 13. zasedání Kulturně informační komise 
4) Návštěvní řád dětské hřiště Komenského Adamov 
5) Schválení pořadí žadatelů o byt v Domě s pečovatelskou službou v Adamově na 

ulici Komenského 1 
6) Dodatek č. 3 Smlouvy o zabezpečení sběru, svozu, využívání a odstraňování 

komunálních odpadů pro Město Adamov 
7) Udělení souhlasu k přijímání darů v r. 2020 – ZŠ a MŠ 
8) Změna rozpisu rozpočtu č. 14/2019 
9) Zápis ze 7. zasedání Sportovní komise 
10) Kritéria pro p řijímání dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/21 
11) Zápis k povinné školní docházce a zápis k předškolnímu vzdělávání 
12) Provoz MŠ o prázdninách 2020 
13) Výběr dodavatele - „V 00317B – Rozšíření odborné výuky ZŠ Ronovská v 

Adamově – dodávka interiérového vybavení“ - část 1 
14) Výběr dodavatele - „V 00317B – Rozšíření odborné výuky ZŠ Ronovská v 

Adamově – dodávka interiérového vybavení“ - část 2 
15) Diskuse, různé 
16) Výběr dodavatele - „V 00317C – Rozšíření odborné výuky ZŠ Ronovská v 

Adamově – konektivita a AV vybavení“ - část 2 
17) Závěr 

 
 Pro:   4   Proti: 0 Zdržel se: 0 
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Ad 2) Kontrola úkolů 
 
Ad 3) Zápis z 13. zasedání Kulturně informační komise 
Usnesení k bodu 3: 
Rada města Adamova vzala na vědomí zápis z 13. zasedání Kulturně informační 
komise. 
 
Pro:  4  Proti: 0 Zdržel se: 0 
 
Ad 4) Návštěvní řád dětské hřiště Komenského Adamov 
Usnesení k bodu 4: 
Rada města Adamova schválila nový návštěvní řád dětského hřiště Komenského. 
 
Pro:   4  Proti: 0 Zdržel se: 0 
 
Ad 5) Schválení pořadí žadatelů o byt v Domě s pečovatelskou službou v Adamově na ulici 
Komenského 1 
Usnesení k bodu 5: 
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 14. 1. 2020,    
b) schválila Smlouvu o nájmu bytu zvláštního určení č. 1/2020/B k bytu č. 14 v DPS se 
žadatelem umístěným na 1. místě v sestaveném pořadí a pověřuje starostu podpisem 
této smlouvy,  
c) v případě odmítnutí tohoto bytu žadatelem umístěným na 1. místě v pořadí souhlasí 
s přidělením bytu a uzavřením smlouvy s jeho náhradníkem umístěným na 2. místě dle 
sestaveného pořadí.     
 
Pro:  4  Proti: 0 Zdržel se: 0 
 
Ad 6) Dodatek č. 3 Smlouvy o zabezpečení sběru, svozu, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů pro Město Adamov 
Usnesení k bodu 6: 
Rada města Adamova schválila Dodatek č. 3 Smlouvy o zabezpečení sběru, svozu, 
využívání a odstraňování komunálních odpadů pro Město Adamov a pověřuje starostu 
města podpisem dodatku. 
 
Pro:  4  Proti: 0 Zdržel se: 0 
 
Ad 7) Udělení souhlasu k přijímání darů v r. 2020 – ZŠ a MŠ 
Usnesení k bodu 7: 
Rada města Adamova:  
a) dává Základní škole a mateřské škole Adamov, příspěvkové organizaci 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 Základní škole a mateřské škole Adamov, příspěvkové organizaci povinnost, 
předložit zřizovateli nejpozději do 31. 1. 2021 přehled o všech přijatých darech v r. 
2020. 
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Pro:  3  Proti: 0 Zdržel se: 1  
 
Ad 8) Změna rozpisu rozpočtu č. 14/2019 
Usnesení k bodu 8: 
Rada města Adamova vzala na vědomí změnu rozpisu rozpočtu č. 14/2019 dle 
písemného materiálu. 
 
Pro:  4  Proti: 0 Zdržel se: 0 
 
Ad 9) Zápis ze 7. zasedání Sportovní komise 
Usnesení k bodu 9: 
Rada města Adamova vzala na vědomí zápis ze 7. zasedání Sportovní komise. 
 
Pro:  4   Proti: 0 Zdržel se: 0  
 
Ad 10) Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/21 
Usnesení k bodu 10: 
Rada města Adamova v souladu s ustanovením § 102 odst. 2, písm. b, zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích, bere na vědomí kritéria pro p řijímání dětí k předškolnímu 
vzdělávání pro školní rok 2020/21. 
 
Pro:   3   Proti: 0 Zdržel se: 1  
 
Ad 11) Zápis k povinné školní docházce a zápis k předškolnímu vzdělávání 
Usnesení k bodu 11: 
Rada města Adamova v souladu s ustanovením § 102 odst. 2, písm. b, zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích, bere na vědomí informace o zápisu k povinné školní docházce a 
zápisu k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/21. 
 
Pro:  4  Proti: 0 Zdržel se: 0 
 
Ad 12) Provoz MŠ o prázdninách 2020 
Usnesení k bodu 12: 
Rada města Adamova v souladu s ustanovením § 102 odst. 2, písm. b, zákona č. 
128/2000 Sb. o obcích, schválila návrh úpravy provozu jednotlivých mateřských škol 
v průběhu měsíce července a srpna 2020 ve znění předloženém ředitelkou ZŠ a MŠ 
Adamov. 
 
Pro:   4   Proti: 0 Zdržel se: 0  
 
Ad 13) Výběr dodavatele - „V 00317B – Rozšíření odborné výuky ZŠ Ronovská v Adamově 
– dodávka interiérového vybavení“ - část 1 
Usnesení k bodu 13: 
Rada města Adamova: 
a) vzala na vědomí Výsledek posouzení splnění podmínek účasti vybraného dodavatele 
v části 1 veřejné zakázky, Oznámení o výběru dodavatele v části 1 veřejné zakázky, a to 
v rámci podlimitní veřejné zakázky na dodávku rozdělenou na části s názvem „V 
00317B – Rozšíření odborné výuky ZŠ Ronovská v Adamově – dodávka interiérového 
vybavení“ – část 1 
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b) schválila vybraného dodavatele na podlimitní veřejnou zakázku na dodávku 
rozdělenou na části s názvem „V 00317B – Rozšíření odborné výuky ZŠ Ronovská v 
Adamově – dodávka interiérového vybavení“ – část 1, a to Z + M Partner, spol. s r.o., 
IČO: 26843935, se sídlem Valchařská 3261/17, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 
c) schválila Kupní smlouvu se společností Z + M Partner, spol. s r.o., IČO: 26843935, se 
sídlem Valchařská 3261/17, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava a pověřuje starostu 
jejím podpisem. 
 
Pro:   4   Proti: 0 Zdržel se: 0  
 
Ad 14) Výběr dodavatele - „V 00317B – Rozšíření odborné výuky ZŠ Ronovská v Adamově 
– dodávka interiérového vybavení“ - část 2 
Usnesení k bodu 14: 
Rada města Adamova: 
a) vzala na vědomí Výsledek posouzení splnění podmínek účasti vybraného dodavatele 
v části 2 veřejné zakázky, Oznámení o výběru dodavatele v části 2 veřejné zakázky, a to 
v rámci podlimitní veřejné zakázky na dodávku rozdělenou na části s názvem „V 
00317B – Rozšíření odborné výuky ZŠ Ronovská v Adamově – dodávka interiérového 
vybavení“ – část 2 
b) schválila vybraného dodavatele na podlimitní veřejnou zakázku na dodávku 
rozdělenou na části s názvem „V 00317B – Rozšíření odborné výuky ZŠ Ronovská v 
Adamově – dodávka interiérového vybavení“ – část 2, a to INTERDEKOR HP s.r.o., 
IČO: 25367498, se sídlem Těšínská 148/61, Horní Těrlicko, 735 42 Těrlicko 
c) schválila Kupní smlouvu se společností INTERDEKOR HP s.r.o., IČO: 25367498, se 
sídlem Těšínská 148/61, Horní Těrlicko, 735 42 Těrlicko a pověřuje starostu jejím 
podpisem. 
 
Pro:   4   Proti: 0 Zdržel se: 0  
 
Ad 15) Diskuse, různé 
 
V 8.50 hodin bylo jednání 25. RM přerušeno, pokračováno v 16:00 hodin projednáváním 
rozšiřujícího bodu 16) Výběr dodavatele - „V 00317C – Rozšíření odborné výuky ZŠ 
Ronovská v Adamově – konektivita a AV vybavení“ - část 2. 
 
Ad 16) Výběr dodavatele - „V 00317C – Rozšíření odborné výuky ZŠ Ronovská v Adamově 
– konektivita a AV vybavení“ - část 2 
Usnesení k bodu 16: 
Rada města Adamova: 
a) vzala na vědomí Výsledek posouzení splnění podmínek účasti vybraného dodavatele 
v části 2 veřejné zakázky, Oznámení o výběru dodavatele v části 2 veřejné zakázky, a to 
v rámci podlimitní veřejné zakázky na dodávku rozdělenou na části s názvem „V 
00317C – Rozšíření odborné výuky ZŠ Ronovská v Adamově – konektivita a AV 
vybavení“ – část 2 
b) schválila vybraného dodavatele na podlimitní veřejnou zakázku na dodávku 
rozdělenou na části s názvem „V 00317C – Rozšíření odborné výuky ZŠ Ronovská v 
Adamově – konektivita a AV vybavení“ – část 2, a to ENGEL s.r.o., IČO: 4697972, se 
sídlem Mikšíčkova 1129/44, Židenice, 615 00 Brno 
c) schválila Kupní smlouvu se společností ENGEL s.r.o., IČO: 4697972, se sídlem 
Mikšíčkova 1129/44, Židenice, 615 00 Brno a pověřuje starostu jejím podpisem. 
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Pro:   4   Proti: 0 Zdržel se: 0  
 
Ad 17) Závěr 
Pan starosta ukončil schůzi Rady města Adamova v 16:10 hodin. Příští 26. schůze Rady 
města Adamova se bude konat dne 10. 2. 2020 v 8:00 hodin na Městském úřadě v Adamově. 
 
 
 
Starosta: Bc. Roman Pilát, MBA    
 
 
Ověřovatelé zápisu: 
 
PhDr. Jaroslav Budiš   

Jiří Němec    

Zápis vyhotoven dne: 20. 1. 2020 
  


