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Usnesení z 29. schůze Rady města Adamova  
konané dne 18. 3. 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, Ing. Petr Kupka, PhDr. Vlasta Kubenová - tajemnice 
 
Zapsala: Vratislava Chlupová 
 
Ověřovatelé zápisu:  Jiří Němec, Mgr. Jana Burianová 
 
Ad 1) Zahájení 
Pan starosta zahájil 29. schůzi Rady města Adamova v 8:00 hodin. Uvedl, že program byl 
rozšířen o bod 21) Změna termínu zápisu k základnímu vzdělávání, o bod 22) Výzva k 
podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na dodávky s názvem „V 00317C – 
Rozšíření odborné výuky ZŠ Ronovská v Adamově – konektivita – třetí vyhlášení“ 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) Řád veřejného pohřebiště města Adamov 
4) Vyslovení podpory akce „Gulášový festival a Rocková letní noc 2020“ 
5) Vyslovení podpory akce „Dětský den“ 
6) Vyslovení podpory akce „ZUŠ Open“ 
7) Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 
8) Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 
9) Změna Územního plánu Adamov 
10) Schválení pořadí žadatelů o pronájem bytu v bytovém domě v Adamově na ulici 

Komenského 6 a schválení nevyřazení evidovaných žádostí z pořadníku po 
aktualizaci 

11) Změna provozu MHD v Adamově 
12) Schválení fotokroniky za 2. pololetí roku 2019 
13) Smlouva na doplnění programu Pečovatelská služba s účinností od 1. 4. 2020 
14) Roční účetní závěrka příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola 

Adamov 
15) Roční účetní závěrka příspěvkové organizace Městské kulturní středisko 

Adamov 
16) Žádost o poskytnutí individuální dotace – FK Adamov, z.s. 
17) Poskytnutí dotací z rozpočtu M ěsta Adamova na údržbu veřejné zeleně, 

chodníků a kontejnerových stání v okolí bytových domů na rok 2020 
18) Změna rozpisu rozpočtu    
19) Změna rozpisu rozpočtu č. 1/2020 
20) Užitkové vozidlo pro Technickou správu Odboru SMM 
21) Změna termínu zápisu k základnímu vzdělávání 
22) Výzva k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na dodávky s názvem 

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

23) Diskuse, různé 
24) Závěr 
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 Pro:   5   Proti: 0 Zdržel se: 0 
 
Ad 2) Kontrola úkolů 
 
Ad 3) Řád veřejného pohřebiště města Adamov 
Usnesení k bodu 3: 
Rada města Adamova schválila Řád veřejného pohřebiště města Adamov. 
 
Pro:  5  Proti: 0 Zdržel se: 0 
 
Ad 4) Vyslovení podpory akce „Gulášový festival a Rocková letní noc 2020“ 
Usnesení k bodu 4: 
Rada města Adamova rozhodla, že se Město Adamov bude spolupodílet na konání akce 
„Gulášový festival a Rocková letní noc 2020“, konané dne 18. 7. 2020 v Adamově, a to 
v rozsahu uvedeném v zápisu. 
 
Pro:   5  Proti: 0 Zdržel se: 0 
 
Ad 5) Vyslovení podpory akce „Dětský den“ 
Usnesení k bodu 5: 
Rada města Adamova rozhodla, že se Město Adamov bude spolupodílet na konání akce 
„D ětský den“, konané dne 30. 5. 2020 v Adamově, a to v rozsahu uvedeném v zápisu. 
 
Pro:  5  Proti: 0 Zdržel se: 0 
 
Ad 6) Vyslovení podpory akce „ZUŠ Open“ 
Usnesení k bodu 6: 
Rada města Adamova rozhodla, že se Město Adamov bude spolupodílet na konání akce 
„ZUŠ Open“, konané dne 15. 5. 2020 v Adamově, a to v rozsahu uvedeném v zápisu. 
 
Pro:  5  Proti: 0 Zdržel se: 0 
 
Ad 7) Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 
Usnesení k bodu 7: 
Rada města Adamova: 
a) schválila smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 1030057244/001 
(Adamov, Hybešova, přípojka NN, Dudík) mezi Městem Adamov a fy E.ON Distribuce, 
a.s., zastoupené fy MONELA elektro s.r.o., Dobrovského 422/3, 682 01 Vyškov, IČ 075 
29 091, 
b) pověřuje starostu města popisem uvedené smlouvy. 
 
Pro:  5  Proti: 0 Zdržel se: 0  
 
Ad 8) Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 
Usnesení k bodu 8: 
Rada města Adamova: 
a) schválila smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 1030054444/001 
(Kabel NN, Hloušek) mezi Městem Adamov a fy E.ON Distribuce, a.s., zastoupené fy 
MONELA elektro s.r.o., Dobrovského 422/3, 682 01 Vyškov, IČ 075 29 091, 
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b) pověřuje starostu města popisem uvedené smlouvy. 
 
Pro:  5  Proti: 0 Zdržel se: 0 
 
Ad 9) Změna Územního plánu Adamov 
Usnesení k bodu 9: 
Rada města Adamova doporučuje Zastupitelstvu města Adamova přijmout následující 
usnesení: 
Zastupitelstvo města Adamova schvaluje pořízení změny Územního plánu Adamov, 
týkající se prověření využití objektů č.p. 87, 487, 492 a 493 spolu s pozemky parc.č. 
135/9, 135/1, 135/4, 135/10, st. 1106, 1108, 1328, 1107/1, 1107/2 na plochy smíšené 
obytné SM. 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: 1  
 
Ad 10) Schválení pořadí žadatelů o pronájem bytu v bytovém domě v Adamově na ulici 
Komenského 6 a schválení nevyřazení evidovaných žádostí z pořadníku po aktualizaci 
Usnesení k bodu 10: 
Rada města Adamova v souladu se zněním čl. 5 Pravidel pro hospodaření s byty 
v majetku Města Adamova:  
a) bere na vědomí pořadí žadatelů o byt v bytovém domě na ulici Komenského 6, 
Adamov, sestavené pověřenou pracovní skupinou dne 5. 3. 2020,   
b) schválila Smlouvu o nájmu bytu č. 01/2020/B k bytu č. 49 na ulici Komenského 6 
v Adamově se žadatelem umístěným na 1. místě v sestaveném pořadí a pověřuje 
starostu podpisem této smlouvy, dále Smlouvu o nájmu bytu č. 02/2020/B k bytu č. 20 
na ulici Komenského 6 v Adamově s žadatelem umístěným na 2. místě v sestaveném 
pořadí a pověřuje starostu podpisem této smlouvy, v případě odmítnutí některého z 
přidělených bytů tímto žadatelem souhlasí s přidělením bytu a uzavřením smlouvy s 
jejich náhradníky postupně dle sestaveného pořadí, 
c) schválila nevyřazení evidovaných žádostí z pořadníku, dojde-li k řádné aktualizaci 
do 31. 3. 2020, 
d) bere na vědomí termín přidělení bytu č. 49 novému nájemci. 
 
Pro:   5   Proti: 0 Zdržel se: 0  
 
Ad 11) Změna provozu MHD v Adamově 
Usnesení k bodu 11: 
Rada města Adamova schválila s cílem omezit šíření koronaviru a ochránit cestující i 
řidiče: 
a) bezplatnou přepravu osob na lince 215 – MHD Adamov s platností od 18. 3. 2020, 
b) provoz MHD Adamov podle prázdninového režimu s platností od 23. 3. 2020 do 
termínu v souladu s termínem IDS JMK, 
c) zrušení víkendového provozu MHD Adamov od 21. 3. 2020 do termínu v souladu 
s termíny IDS JMK. 
 
Pro:  5  Proti: 0 Zdržel se: 0 
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Ad 12) Schválení fotokroniky za 2. pololetí roku 2019 
Usnesení k bodu 12: 
Rada města Adamova schválila podobu fotokroniky Města Adamova za 2. pololetí roku 
2019 v předloženém znění. 
 
Pro:   5   Proti: 0 Zdržel se: 0  
 
Ad 13) Smlouva na doplnění programu Pečovatelská služba s účinností od 1. 4. 2020    
Usnesení k bodu 13: 
Rada města Adamova schválila Licenční ujednání pro aplikaci „Karty sociálních 
služeb“ v počítačovém informačním systému Pečovatelská služba s účinností od 1. 4. 
2020 a pověřila starostu podpisem této smlouvy.   
 
Pro:   5   Proti: 0 Zdržel se: 0  
 
Ad 14) Roční účetní závěrka příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola 
Adamov 
Usnesení k bodu 14: 
Rada města Adamova schválila: 
a) roční účetní závěrku Základní školy a mateřské školy Adamov, příspěvkové 
organizace za rok 2019, se zlepšeným výsledkem hospodaření ve výši 32.621,02 Kč,  
b) převod zisku Základní školy a mateřské školy Adamov, příspěvkové organizace za 
rok uplynulý do rezervního fondu této organizace, a to v jeho celé výši.   
 
Pro:   5   Proti: 0 Zdržel se: 0  
 
Ad 15) Roční účetní závěrka příspěvkové organizace Městské kulturní středisko Adamov 
Usnesení k bodu 15: 
Rada města Adamova schválila:  
a) roční účetní závěrku M ěstského kulturního střediska Adamov, příspěvkové 
organizace za rok 2019 se zlepšeným výsledkem hospodaření ve výši 716,32 Kč, 
b) převod zisku Městského kulturního střediska Adamov, příspěvkové organizace za 
uplynulý rok do rezervního fondu této organizace, a to v jeho celé výši. 
 
Pro:   5   Proti: 0 Zdržel se: 0  
 
Ad 16) Žádost o poskytnutí individuální dotace – FK Adamov, z.s. 
Usnesení k bodu 16: 
Rada města Adamova:  
a) schválila poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 5.500,- Kč z rozpočtu M ěsta 
Adamova FK Adamov, z.s., Smetanovo náměstí 3, Adamov na akci „Sportovní den“ dle 
žádosti,  
b) schválila uzavření veřejnoprávní smlouvy o jejím poskytnutí č. 10/2020.   
 
Pro:   5   Proti: 0 Zdržel se: 0  
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Ad 17) Poskytnutí dotací z rozpočtu Města Adamova na údržbu veřejné zeleně, chodníků a 
kontejnerových stání v okolí bytových domů na rok 2020 
Usnesení k bodu 17: 
Rada města Adamova: 
a) projednala a schválila v souladu Dotačním programem pro poskytování dotací 
z rozpočtu města Adamova na údržbu veřejné zeleně, chodníků a kontejnerových stání 
v okolí bytových domů na pozemcích ve vlastnictví Města Adamova na období 2019-
2022  poskytnutí dotací  SVJ zapojeným do projektu pro rok 2020, v konkrétních 
výších uvedených v zápisu z Rady města Adamova 
b) schválila vzor veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu M ěsta 
Adamova pro SVJ, který tvoří přílohu zápisu Rady města Adamova   
c) pověřuje starostu podpisem veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací SVJ pro rok 
2020. 
 
Pro:   5   Proti: 0 Zdržel se: 0  
 
Ad 18) Změna rozpisu rozpočtu 
Usnesení k bodu 18: 
Rada města Adamova vzala na vědomí změnu rozpisu rozpočtu dle písemného 
materiálu. 
 
Pro:   5   Proti: 0 Zdržel se: 0  
 
Ad 19) Změna rozpisu rozpočtu č. 1/2020 
Usnesení k bodu 19: 
Rada města Adamova schválila změnu rozpisu rozpočtu č. 1/2020 v následujícím znění:  
1) Nákladní vozidlo pro TS 

§ 3745 pol. 5225                                                          - 146.000,- Kč 
§ 3745 pol. 5169                                                          -   10.000,- Kč   
§ 3745 pol. 6123                                                         + 156.000,- Kč 
 

2) Vozidlo pro TS – pick-up. 
     § 3745 pol. 5169                                                              -53.000,- Kč 
     § 3745 pol. 6123                                                             +53.000,- Kč    
 
Pro:   5   Proti: 0 Zdržel se: 0  
 
Ad 20) Užitkové vozidlo pro Technickou správu Odboru SMM 
Usnesení k bodu 20: 
Rada města Adamova: 
a) projednala a vzala na vědomí Zprávu o hodnocení předložených nabídek ze dne 
6.3.2020 na dodávku užitkového vozidla pro Technickou správu Odboru správy 
majetku města 
b) schválila nejvýhodnější nabídku na dodávku užitkového vozidla pro Technickou 
správu Odboru správy majetku města od společnosti AUTO Pokorný, s.r.o., Okružní 
25a, Brno, 638 00, IČ: 25512579 
c) schválila Kupní smlouvu na dodávku užitkového vozidla pro Technickou správu 
Odboru správy majetku města se společností AUTO Pokorný, s.r.o., Okružní 25a, 
Brno, 638 00, IČ: 25512579 a pověřila starostu jejím podpisem. 
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Pro:   5   Proti: 0 Zdržel se: 0  
 
Ad 21) Změna termínu zápisu k základnímu vzdělávání 
Usnesení k bodu 21: 
Rada města Adamova v souladu s ustanovením § 102 odst. 2, písm. b, zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích, bere na vědomí informaci o posunu termínu zápisu k povinné 
školní docházce pro školní rok 2020/21. 
 
Pro:   5   Proti: 0 Zdržel se: 0  
 
Ad 22) Výzva k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na dodávky s názvem „V 
00317C – Rozšíření odborné výuky ZŠ Ronovská v Adamově – konektivita – třetí 
vyhlášení“ 
Usnesení k bodu 22: 
Rada města Adamova: 
a) bere na vědomí  Rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení v části 1 veřejné zakázky „V 
00317C – Rozšíření odborné výuky ZŠ Ronovská v Adamově – konektivita – nové 
vyhlášení“ 
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 – třetí vyhlášení“. 
 
Pro:   5   Proti: 0 Zdržel se: 0  
 
Ad 23) Diskuse, různé 
Diskuse nebyla vedena. 
 
Ad 24) Závěr 
Pan starosta ukončil schůzi Rady města Adamova v 8:50 hodin. Příští 30. schůze Rady města 
Adamova se bude konat dne 8. 4. 2020 v 8:00 hodin na Městském úřadě v Adamově. 
 
 
 
 
Starosta: Bc. Roman Pilát, MBA    
 
 
 
Ověřovatelé zápisu: 
 
Jiří Němec   

Mgr. Jana Burianová    

Zápis vyhotoven dne: 18. 3. 2020 
  


