Zápis z 10. zasedání Zastupitelstva města Adamova konaného
dne 26. 2. 2020 v 16:30 hodin na Městském úřadě v Adamově
_____

Přítomni: PharmDr. Jana Novotná, Jiří Němec, 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: Kamil Vašíček
Omluven: RNDr. Karel Truhlář
Zapsala: Vratislava Chlupová
Ad 1) Zahájení
Pan starosta zahájil 10. 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 13 členů Zastupitelstva města Adamova, což je nadpoloviční
většina všech členů Zastupitelstva města Adamova a zastupitelstvo je usnášení schopné. Pan
starosta uvedl, že zápis z 9. 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:
Jiří Němec
KRK Adamov:
bez návrhu
Nezávislé sdružení občanů Adamova-NSOA:
bez návrhu
Mária Koudelová
KSČM:
Sdružení nezávislých kandidátů:
Bc. Roman Pilát, MBA
ANO 2011
bez návrhu
Pro: 13
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:
bez návrhu
KRK Adamov:
bez návrhu
Nezávislé sdružení občanů Adamova-NSOA:
bez návrhu
KSČM:
bez návrhu
Sdružení nezávislých kandidátů:
Vladimír Suk
ANO 2011
Soňa Bychlerová
Pro: 13
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) 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: 13
Proti: 0
Usnesení č. 3 bylo přijato.

Zdržel se: 0

Ad 2) Kontrola úkolů
a) úkoly zastupitelů
Pan starosta přečetl plnění úkolů v podobě, která byla zaslána zastupitelům v materiálech pro
jednání ZM.
V 16.35 hodin se dostavil na zasedání pan Kamil Vašíček.
Počet zastupitelů se zvýšil na 14.
Pan starosta vyzval přítomné k návrhům a diskusi.
Nebyly předloženy žádné návrhy a nebyla vedena žádná diskuse.
b) připomínky občanů
Pan starosta přečetl plnění úkolů v podobě, která byla zaslána zastupitelům v materiálech pro
jednání ZM. Doplnil, že proběhlo jednání s panem Daňkem o úpravě prostor zeleně a úklidu
okolí ubytovny Pod Horkou a v průběhu měsíce března bude celá lokalita upravena
brigádníkem pana Daňka, o kontrolu se postará pan Adámek.
Pan starosta vyzval přítomné k návrhům a diskusi.
Nebyly předloženy žádné návrhy a nebyla vedena žádná diskuse.
Ad 3) Zápis z jednání Finančního výboru
Zastupitelstvu města Adamova je předkládán zápis z 9. jednání Finančního výboru konaného
dne 24. 2. 2020.
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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 9. jednání Finančního výboru
konaného dne 24. 2. 2020.
Pro: 14
Proti: 0
Usnesení č. 4 bylo přijato.

Zdržel se: 0

Ad 4) Odvolání přísedícího Okresního soudu v Blansku
Paní Věra Dosedlová, které byla Zastupitelstvem města Adamova zvolena jako přísedící
Okresního soudu v Blansku pro volební období 2018 – 2022, doručila dne 21. 1. 2020 svoje
oznámení o vzdání se této funkce, a to z důvodu zhoršeného zdravotního stavu.
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 odvolává paní Věru Dosedlovou z funkce přísedícího
Okresního soudu v Blansku ke dni 26. 2. 2020.
Pro: 14
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 5 bylo přijato.
Ad 5) Dodatek č. 3 k vnitřnímu předpisu č. 2/2015 Poskytování cestovních náhrad
Zastupitelstvu města Adamova je po projednání na schůzi Rady města Adamova předkládán
Dodatek č. 3 k vnitřnímu předpisu č. 2/2015 Poskytování cestovních náhrad. Dodatkem č. 3 je
aktualizována výše sazby poskytovaného stravného na pracovní cestě. Aktualizace je
provedena v souladu s rozmezím, které udává Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí
č. 358/2019 Sb. ze dne 18. 12. 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. 6:
Zastupitelstvo města Adamova schválilo Dodatek č. 3 k vnitřnímu předpisu č. 2/2015
Poskytování cestovních náhrad.
Pro: 14
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 6 bylo přijato.
Ad 6) Dodatek č. 4 Sociálního fondu Města Adamova
Ze sociálního fondu zaměstnanců Města Adamova je na základě schválených pravidel
Zastupitelstvem města Adamova v současné době možné přispívat na:
a) stravování zaměstnanců,
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b) rekreační pobyty, letní tábory, rehabilitace a zájezdy zaměstnanců včetně rodinných
příslušníků,
c) vstupenky na kulturní, tělovýchovné a sportovní činnosti zaměstnanců včetně rodinných
příslušníků,
d) vitaminové přípravky.
Dodatkem č. 4 se možnosti čerpání fondu rozšíří i o následující:
e) dioptrické brýle, kontaktní čočky nebo speciální optické pomůcky,
f) preventivní péči na úseku dentální hygieny a zubní prevenci poskytované dentální
hygienistkou a preventivní, léčebnou a diagnostickou péči na úseku zubního lékařství
včetně ortodontické péče,
g) očkování proti infekčním onemocněním.
Celkovou výši ročního příspěvku pro zaměstnance, stanovenou vnitřním předpisem č. 2/2010
Zásady pro používání sociálního fondu Města Adamov (vydává tajemník), tato změna
neovlivní, zaměstnanec má pouze více možností, jak příspěvek použít.
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 schválilo Dodatek č. 4 Pravidel používání Sociálního
fondu zaměstnanců Města Adamova.
Pro: 14
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 7 bylo přijato.
Ad 7) Projekt „Rozšíření odborné výuky ZŠ Ronovská v Adamově“
ZMA na svém 27. zasedání dne 10. 9. 2018 schválilo přijetí dotace z MMR na projekt
„Rozšíření odborné výuky ZŠ Ronovská v Adamově“. Dotace v max. výši 24.341.671,26 Kč
byla městu poskytnuta na základě Registrace akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace.
Vzhledem k tomu, že vydání dokumentu mělo několikaměsíční zpoždění, město zažádalo o
prodloužení termínů projektu a ZMA dne 26. 11. 2018 vzalo na vědomí nové termíny pro
dokončení akce.
V současné době byla Městu Adamovu schválena poskytovatelem dotace další změna
podmínek rozhodnutí k uvedenému projektu, a to na základě nové žádosti o změnu termínu
ukončení realizace projektu z 3. 4. 2020 na 31. 8. 2020. Důvodem podání žádosti byly
problémy s výběrovým řízením, které jsou uvedeny v přiložené žádosti o změnu.
Změnové rozhodnutí prozatím na adresu města Adamova nebylo zasláno, požadovaná změna
byla ale schválena již 24. 1. 2020 (viz notifikace interní depeše MS 2014+). Prodloužení
realizace akce vyvolalo nutnou změnu i úvěrové smlouvy, vztahující se k uvedenému
projektu, a proto je nutné, aby Zastupitelstvo města Adamova již na únorovém zasedání vzalo
na vědomí změnu rozhodnutí a následně schválilo Dodatek k úvěrové smlouvě.
-----Original Message----From: ms2014@ms2014.mssf.cz <ms2014@ms2014.mssf.cz>
Sent: Friday, January 24, 2020 3:01 PM
To: mesta@renards.cz
Subject: Notifikace interní depeše MS2014+
Dobrý den,
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Máte novou interní depeši v aplikaci MS2014+ na adrese https://mseu.mssf.cz/. Toto je
automaticky generovaný e-mail na základě Vašeho nastavení. Neodpovídejte na něj.
Odesílatel: Systém*MS2014+
Předmět: Byla schválena žádost o změnu
Vázáno na objekt: Žádost o změnu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0003883 Text depeše:
U projektu CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0003883 s názvem Rozšíření odborné výuky ZŠ
Ronovská v Adamově byla schválena žádost o změnu číslo 3 s Hash žádosti o změnu 10afPV.
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 vzalo 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: 14
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 8 bylo přijato.
Ad 8) Dodatek č. 1 ke smlouvě o úvěru na projekt „Rozšíření odborné výuky ZŠ Ronovská
v Adamově“
Vzhledem ke změně rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt „Rozšíření odborné výuky ZŠ
Ronovská v Adamově“ (změna termínu pro dokončení akce), město požádalo Českou
spořitelnu, a.s. o změnu úvěrové smlouvy na financování této akce. Prostřednictvím Dodatku
č. 1 ke Smlouvě o úvěru č. 0431135409/LCD se prodlužuje možné financování akce
z úvěrových prostředků z 31. 3. 2020 do 30. 6. 2020 a dále se prodlužuje maximální termín
pro mimořádnou splátku úvěru z prostředků dotace, a to z 31. 12. 2020 až do 30. 6. 2021.
Možnost čerpání úvěru po 31. 3. 2020 až do 30. 6. 2020 bude jiné než doposud, a to
způsobem vyčerpání zůstatku úvěru ke dni 31. 3. 2020 bezhotovostním převodem na vázaný
běžný účet (nemusí to být nutně celý zůstatek úvěru, ale jen potřebná suma). Z něho pak
budou hrazené poslední faktury projektu. Pokud se celý úvěr nevyčerpá, zůstatek vázaného
účtu bude převedený k 30. 6. 2020 zpátky na úvěr, jako mimořádná splátka.
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:
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: 14
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 9 bylo přijato.
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Ad 9) Návrh rozpočtu na rok 2020
Zastupitelům města Adamova je předložen návrh rozpočtu Města Adamova na r. 2020. Při
jeho tvorbě se vycházelo z návrhů jednotlivých příkazců operací, přihlíželo ke skutečnému
plnění rozpočtu v r. 2019, z predikce daňových příjmů, z uskutečněných výdajů rozpočtového
provizoria atd.
Návrh rozpočtu byl zveřejněn na úřední desce dne 10. 2. 2020. Po jeho schválení bude
zveřejněn až do schválení nového rozpočtu obce.
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:
a) Rozpočet 2020
Zastupitelstvo města Adamova schválilo Rozpočet na rok 2020, který je nedílnou
přílohou usnesení a zápisu.
b) Závazné ukazatele
Zastupitelstvo města Adamova stanovilo 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: 14
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 10 bylo přijato.
Ad 10) Návrh střednědobého výhledu rozpočtu
Město má povinnost ze zákona o rozpočtových pravidlech, mít sestavený a schválený
střednědobý výhled rozpočtu na 2 až 5 let následujících po roce, na který se sestavuje roční
rozpočet. Sestavuje se na základě uzavřených smluvních vztahů a přijatých závazků, obsahuje
souhrnné základní údaje o příjmech a výdajích, o dlouhodobých závazcích a pohledávkách, o
finančních zdrojích a potřebách dlouhodobě realizovaných záměrů.
Návrh střednědobého výhledu byl vyvěšen dne 10. 2. 2020 a po jeho schválení bude
zveřejněn až do doby schválení nového SVR.
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 střednědobý výhled rozpočtu Města Adamova
na r. 2021 – 2022, který tvoří nedílnou přílohu usnesení a zápisu.
Pro: 14
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 11 bylo přijato.
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Ad 11) Termínovaný vklad
Radě města Adamova je předložena Rámcová smlouva č. 1000263088CZ/BI/001, která je
současně žádostí o zřízení nového termínovaného vkladu Města Adamova u J&T BANKY
a.s., Pobřežní 297/14, Praha 8.
V loňském roce byl schválený termínovaný vklad ve výši 5.000.000,- Kč, s úrokovou sazbou
1,4 % p.a. Tyto prostředky budou převedeny zpět na běžný účet Města Adamova, zřízený u
uvedené banky, začátkem března 2020. Částka bude navýšena o úroky.
V rámcové smlouvě je nyní vklad nastaven následovně:
- vklad 10.000.000,- Kč
- doba trvání vkladu 1 rok (3/2020 – 2/2021)
- úroková sazba 1,9 % p.a.
Uvedená suma je prozatím v rozpočtu alokována na § 2219, na výstavbu parkovacího domu,
ale jelikož se tato akce bude realizovat až v následujících letech, prostředky by byly takto
uložené na termínovaném krátkodobém vkladu a byly by úročeny fixní úrokovou sazbou.
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 schválilo zřízení termínovaného vkladu, za podmínek
uvedených v zápisu, prostřednictvím Rámcové smlouvy č. 1000263088/CZ/BI/001 s J&T
Bankou, a.s.
Pro: 14
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 12 bylo přijato.
Ad 12) Rozpočtové opatření č. 1/2020
Komentář k rozpočtovému opatření č. 1/2020:
1) Zřízení termínovaného vkladu – krátkodobá finanční operace, v délce trvání vkladu na
1 rok.
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 rozpočtové opatření č. 1/2019 v následujícím
znění:
1) Termínovaný vklad
Zvýšit financování města
V pol. 8118
10.000.000,- Kč
Snížit rozpočet výdajů města
V § 2219
10.000.000,- Kč
Pro: 14
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 13 bylo přijato.
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Ad 13) Poskytování dotací z rozpočtu města – přímá podpora sportu a tělovýchovy
Jedná se o poskytnutí dotací na I. pololetí r. 2020 v rámci dotačního programu pro
poskytování dotací z rozpočtu města Adamova pro přímou podporu sportu a tělovýchovy
v Adamově na období 2019 – 2022.
Ve vypracovaných a předložených smlouvách o poskytnutí dotace je uvedená částka dotace,
která vychází ze zpracovaných výsledků bodového hodnocení na I. pololetí 2020 (budou
tvořit přílohu č. 1 zápisu) a ze schváleného dotačního programu.
Pan starosta vyzval přítomné k návrhům a diskusím.
Diskuse:
Pan Němec a pan Bílý podali ústně oznámení o osobním zájmu k projednávané věci dle
zákona č. 159/2006 Sb. o střetu zájmů a budou hlasovat.
Pan starosta tedy vyzval k hlasování o návrhu.
Usnesení č. 14:
Zastupitelstvo města Adamova schválilo:
a) 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 Města Adamova č. 1/2020
b) 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) 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) 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) 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 Města Adamova č.
5/2020
f) 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 Města
Adamova č. 6/2020
g) 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
Města Adamova č. 7/2020
h) 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
Města Adamova č. 8/2020
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ch) 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 Města Adamova č.
9/2020.
Pro: 14
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 14 bylo přijato.
Ad 14) Smlouva o zápůjčce ze sociálního fondu Města Adamova
Dle interních předpisů upravujících sociálních fond Města Adamova, je možné zaměstnancům
Města Adamova z tohoto fondu poskytovat na základě písemné žádosti zápůjčky, do
maximální výše 30.000,- Kč, a to na pořízení domu či bytu do vlastnictví nebo
spoluvlastnictví nebo na koupi bytového zařízení. Zájemci jsou uspokojováni dle pořadí
došlých písemných žádostí sestavených do pořadníku, pokud komise pro schvalování
zápůjček nerozhodne jinak a pokud je ve fondu dostatek finančních prostředků.
V rozpočtu sociálního fondu na r. 2020 se počítá s částkou 60.000,- Kč na poskytování
zápůjček. Komise pro poskytování zápůjček se sešla dne 5. 2. 2020 a souhlasí s poskytnutím
zápůjčky zaměstnankyni, která je v pořadníku aktuálně na prvním místě. Zápůjčka ve výši
30.000,- Kč bude určena na koupi bytového zařízení a bude splacena do 2 let od poskytnutí.
Dle § 85 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích je rozhodování o uzavření smlouvy o
poskytnutí zápůjčky vyhrazeno zastupitelstvu.
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 uzavření smlouvy o zápůjčce ze sociálního
fondu Města Adamova č. 46.
Pro: 14
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 15 bylo přijato.
Ad 15) Různé
Ad 16) Diskuse
Ad 17) Závěr
Pan starosta ukončil zasedání zastupitelstva v 16.50 hodin.

Starosta:

Bc. Roman Pilát, MBA
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Ověřovatelé zápisu:
PharmDr. Jana Novotná

Vladimír Suk

Soňa Bychlerová

Zápis vyhotoven dne: 26. 2. 2020
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