Zápis z 13. zasedání Zastupitelstva města Adamova konaného
dne 14. 12. 2020 v 16:00 hodin na Městském úřadě v Adamově
_____

Přítomni: PharmDr. Jana Novotná, Jiří Němec, doc. Ing. Rudolf Rybář, CSc., Bc. Roman Pilát,
MBA, Jiří Baisa, PhDr. Jaroslav Budiš, Vladimír Suk, Ing. Petr Slavíček, Soňa Bychlerová, RNDr.
Karel Truhlář, Ing. Petr Kupka, Mgr. Jana Burianová, Ing. Vladimír Bílý
Hosté a občané: dle presenční listiny
Omluven: Mária Koudelová, Kamil Vašíček
Zapsala: Silvie Můčková
Ad 1) Zahájení
Pan starosta zahájil 13. 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 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 12. 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:
bez návrhu
Sdružení nezávislých kandidátů:
Bc. Roman Pilát, MBA
ANO 2011
Soňa Bychlerová
Pro: 13
Proti: 0
Usnesení č. 1 bylo přijato.

Zdržel se: 0

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: 13
Proti: 0
Usnesení č. 2 bylo přijato.

Zdržel se: 0
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Program:
1) Zahájení
2) Kontrola úkolů
a) úkoly zastupitelů
b) připomínky občanů
3) Zápis z jednání Finančního výboru
4) Zápisy z jednání Kontrolního výboru
5) Pojmenování ulice při řece Svitavě
6) Územní plán Adamov, plocha DP 41
7) Sazba poplatku a rozúčtování nákladů na sběr a svoz NKO pro rok 2021
8) Obecně závazná vyhláška č. 1/2020 o místním poplatku za užívání veřejného
prostranství
9) Návrh znění dohod o provedení práce na rok 2021 pro: PhDr. Jaroslav Budiš, RNDr.
Karel Truhlář
10) Rozpočtové opatření č. 7/2020
11) Rozpočtové provizorium na období 1 – 2/2021
12) Různé
13) Diskuse
14) 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.
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.
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 12. jednání Finančního výboru
konaného dne 9. 12. 2020.
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. 4:
Zastupitelstvo města Adamova vzalo na vědomí zápis z 12. jednání Finančního výboru
konaného dne 9. 12. 2020.
Pro: 13
Proti: 0
Usnesení č. 4 bylo přijato.

Zdržel se: 0

Ad 4) Zápisy z jednání Kontrolního výboru
Zastupitelstvu města Adamova je předkládán zápis ze 7. jednání Kontrolního výboru
konaného dne 21. 9. 2020 a z 8. jednání Kontrolního výboru konaného dne 7. 12. 2020.
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 ze 7. jednání Kontrolního výboru
konaného dne 21. 9. 2020 a z 8. jednání Kontrolního výboru konaného dne 7. 12. 2020.
Pro: 13
Proti: 0
Usnesení č. 5 bylo přijato.

Zdržel se: 0

Ad 5) Pojmenování ulice při řece Svitavě
Z důvodu přestavby bývalé tovární budovy zvané AC 7, nacházející se u fotbalového hřiště,
na polyfunkční dům, začala být řešena odborem SMM možnost pojmenovat zatím
bezejmennou ulici, která začíná odbočkou z náměstí Práce a směřuje po nábřeží Svitavy
kolem fotbalového hřiště směrem k novému polyfunkčnímu domu. Za ním se napojuje na
cestu vedoucí z ulice Nádražní do bývalého areálu Adamovských strojíren.
Odbor SMM doporučuje pojmenování části ulice od náměstí Práce po uvedený most. Změna
názvu se tak bude týkat budov od trafostanice společnosti Energo Adamov, s.r.o., po budoucí
polyfunkční dům společnosti MOREFREE, s.r.o.
Odbor SMM navrhuje těchto pět variant názvu:
a) U Hřiště,
b) Sportovní (oba názvy s odkazem na fotbalové hřiště, které zde vzniklo v roce 1955),
c) Nová,
d) U Řeky,
e) Svitavské nábřeží (oba názvy s odkazem na řeku, u které se nachází).
Pan starosta vyzval přítomné k návrhům a diskusím.
Diskuse:
O pojmenování části ulice se vedla diskuse, ve které byly navrženy i jména významných
osobností města Adamova a proto se zastupitelé dohodli, že se tento bod bude opětovně
projednávat na dalším nejbližším zastupitelstvu města.
Usnesení č. 6:
Zastupitelstvo města Adamova schválilo variantu názvu ulice
Pro: 0
Proti: 0
Zdržel se: 0
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O usnesení č. 6 se nehlasovalo.
Ad 6) Územní plán Adamov, plocha DP 41
Na posledním veřejném zasedání Zastupitelstva města Adamova byla řešena neutěšená
situace při odstavování vozidel v sídlišti Ptačina. Platný územní plán v lokalitě Adamova III
nabízí plochy přestavby DP (dopravy v klidu), ozn. DP 41. Jedná se o zalesněný svahovitý
pozemek se silnou erozí pod současnými garážemi na ulici Údolní. Tato úžlabina je silně
zanesena odpadky a nachází se na části pozemku parc. č. 515/1 ve vlastnictví Mendelovy
univerzity Brno, s právem hospodařit ŠLP Masarykův les Křtiny.
Členům Zastupitelstva města Adamova je navrženo odkoupení části pozemku parc.č. 515/1
v ploše dle územního plánu nejen pro realizaci ve střednědobém výhledu ploch pro dopravu
v klidu v sídlišti Ptačina, ale i pro krátkodobý výhled ve vztahu ke stavební zakázce „Parkovací
dům Sadová“. Oba stavební záměry by tímto krokem byly finančně efektivnější, a to zejména
s ohledem na přesun výkopku a jeho uložení.
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:
a) schválilo záměr odkoupení části pozemku parc. č. 515/1 dle platného Územního plánu
Adamov ozn. DP 41
b) ukládá uvolněným zastupitelům města zahájit jednání o možném odkoupení části
pozemku parc. č. 515/1 ve vlastnictví Mendelovy univerzity Brno a písemně požádat o
předběžný souhlas s prodejem prostřednictvím ŠLP Masarykův les Křtiny.
Pro: 13
Proti: 0
Usnesení č. 7 bylo přijato.

Zdržel se: 0

Ad 7) Sazba poplatku a rozúčtování nákladů na sběr a svoz NKO pro rok 2021
Zastupitelstvu města Adamova je po projednání na schůzi Rady města Adamova předkládáno
podrobné rozúčtování skutečných nákladů za sběr a svoz netříděného komunálního odpadu
za rok 2019. V tomto rozúčtování je vypočtena sazba poplatku za netříděný komunální odpad
pro rok 2021.
Sazba poplatku je dvousložková a skládá se:
a) částka, jejíž horní zákonnou hranicí je 250,- Kč za povinnou osobu na kalendářní rok
(částka je volitelná do výše 250,- Kč)
b) částka stanovená na základě skutečných nákladů města předchozího kalendářního roku na
sběr a svoz netříděného komunálního odpadu až 750,- Kč za povinnou osobu a kalendářní
rok (výše stanovené částky musí být podložena skutečnými náklady)
Z rozúčtování skutečných nákladů na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za
předchozí ukončené účetní období r. 2019 činí náklady na poplatníka částku 579,- Kč.
Vzhledem k výslednému výpočtu sazby složky b) navrhujeme sazbu místního poplatku
ponechat ve výši 550,- Kč a sazbu složky a) ponechat ve výši 200,- Kč. Celková výše sazby
místního poplatku by tak zůstala nezměněna a to 750,- Kč.
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Dle vyjádření ministerstva vnitra ze dne 05. 09. 2014 není nutno měnit vyhlášku v případě, že
sazba poplatku za odpad zůstává nezměněná oproti předchozímu roku. Rozúčtování nákladů
na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu na osobu však musí obec provádět
každoročně a to i v případech, kdy se výše poplatku nemění a vyhlášku není třeba
novelizovat, ale musí být schopna rozúčtování nákladů na příslušný kalendářní rok doložit.
Vyhláška č. 4/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ze dne 11. 12. 2019, účinná od
01.01.2020 tak zůstává v platnosti i pro rok 2021.
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 sazbu poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
pro rok 2021 v nezměněné výši, tj. ve výši 750,- Kč.
Pro: 13
Proti: 0
Usnesení č. 8 bylo přijato.

Zdržel se: 0

Ad 8) Obecně závazná vyhláška č. 1/2020 o místním poplatku za užívání veřejného
prostranství
Zastupitelstvu města Adamova je po projednání na schůzi Rady města Adamova předkládána
vyhláška č. 1/2020 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, kterou se ruší
obecně závazná vyhláška č. 6/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
(dále jen „vyhláška“).
Vyhláška je předkládána z důvodů:
1) připomínek Finančního výboru k současnému znění této vyhlášky. Připomínky se týkaly
poplatku za užívání veřejného prostranství, které není ve vlastnictví města Adamova.
Z tohoto důvodu byl v článku 7 - Osvobození (původně článek 8) vložen odstavec 3 a
zároveň došlo k přečíslování původních odstavců 3 a 4 na 4 a 5. Doplnění tohoto odstavce
3 bylo konzultováno s Ministerstvem vnitra, s PhDr. Alicí Urbánkovou, vedoucí odd.
dozoru Brno.
Dále v této vyhlášce došlo k následujícím úpravám:
2) úpravy textu v článku 2 v odst. 1 – Poplatník a předmět poplatku, kde bylo vypuštěno:
„vyhrazení trvalého parkovacího místa“.
Důvod:
- ve vyhlášce nebyla určena sazba poplatku za vyhrazení trvalého parkovacího místa
- na území města Adamova se vyhrazená trvalá parkovací místa nevyskytují
3) vypuštění celého článku 3 – Vznik a zánik poplatkové povinnosti a následné přečíslování
původních článků 4-11 na 3-10.
Důvod: dle vyjádření Ministerstva vnitra vznik a zánik poplatkové povinnosti již nepatří
mezi náležitosti OZV, ale na platnost a účinnost vyhlášky to nemá žádný vliv.
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Návrh vyhlášky byl dne 2.12.2020 zaslán na Ministerstvo vnitra, odbor dozoru a kontroly
veřejné správy k připomínkování. Město Adamov obdrželo dne 14.12.2020 z Ministerstva
vnitra posouzení návrhu této vyhlášky, ve kterém je uvedeno, že návrh vyhlášky byl shledán
v rozporu se zákonem a dle tohoto posouzení byla vyhláška opravena a to v:
- čl. 4 odst. 1 věta poslední v rozporu s ustanovením § 33 odst. 4 daňového řádu a s § 35
odst. 1 a 3 písm. a) zákona o obcích
Oprava: byla vypuštěna poslední věta
- čl. 4 odst. 2 písm. c)
Oprava: vypuštěno „úlevu nebo“ a ponecháno jen „na případné osvobození od poplatku“,
neboť ve vyhlášce nejsou žádné úlevy stanoveny
- čl. 6 odst. 1 písm. c) a d) v rozporu s ustanovením § 14 odst. 2 písm. c) zákona o místních
poplatcích ve spojení s § 35 zákona o obcích
Oprava: ve větách bylo „před zahájením“ nahrazeno „v den zahájení“
- čl. 6 odst. 1 písm. b) bylo na doporučení MV vypuštěno „delší než“
- čl. 3 bylo vypuštěno číslování odstavce
Pan starosta všechny navrhované úpravy přednesl a zastupitelé vyjádřili souhlas
s hlasováním s těmito úpravami.
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.
1/2020 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.
Pro: 13
Proti: 0
Usnesení č. 9 bylo přijato.

Zdržel se: 0

Ad 9) Návrh znění dohod o provedení práce na rok 2021 pro: PhDr. Jaroslav Budiš, RNDr.
Karel Truhlář
Zastupitelstvu města Adamova je předložen návrh na uzavření dohod o provedení práce na
období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 pro zastupitele PhDr. Jaroslava Budiše a RNDr. Karla
Truhláře. Tento návrh je předložen pro rok 2021 ve stejném znění, jako bylo znění těchto
Dohod pro rok 2020.
Protože je oprávněný předpoklad, že akce a vykonávané činnosti se budou opakovat i v roce
2021 (pokud nebudou zrušeny z důvodů dalšího nouzového stavu), je navrženo uzavření
stejného znění pro období 1. 1. 2021 – 31. 12. 2021.
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: maximálně 14 000,- Kč/rok
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Pro RNDr. Truhláře je navrženo uzavřít Dohodu o provedení práce na tyto práce:
Měsíc
Činnost komise
Návrh odměny v Kč
4/2021
jarní brigáda
500,6/2021
den dětí-spoluúčast
0,7-8/2021
rozbory vody ze studánek
1 000,10/2021
vaření škola
2 000,10/2021
podzimní brigáda
500,11/2021
Pyšníme se
4 000,12/2021
Mikulášský běh
4 000,celkem: maximálně 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.
Usnesení č. 10:
Zastupitelstvo města Adamova schvaluje uzavřít navržené dohody o provedení práce mezi
Městem Adamov a PhDr. Jaroslavem Budišem a RNDr. Karlem Truhlářem pro rok 2021
s platností od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 a vykonávanou činností a odměnou za tyto práce
dle zápisu.
Pro: 11
Proti: 0
Zdržel se: 2
Usnesení č. 10 bylo přijato.
Ad 10) Rozpočtové opatření č. 7/2020
Komentář k rozpočtovému opatření č. 7/2020:
1) Na základě Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 ke Smlouvě o úvěru č. 0431135409/LCD s Českou
spořitelnou a.s. na akci „Rozšíření odborné výuky ZŠ Ronovská v Adamově“ se prodloužilo
čerpání úvěru z 31. 3. 2020 na 30. 9. 2020 tím způsobem, že se zůstatek úvěru k 31. 3. 2020
jednorázově převedl na zvláštní účet města Adamova a z něj se proplácely dodavatelské
faktury.
Zůstatek peněžních prostředků na tomto zvláštním účtu po ukončení čerpání činil
3.903.964,10 Kč a musel být použitý v souladu s uzavřenou smlouvou o úvěru ve znění
dodatků, k provedení předčasné splátky úvěru.
Pan starosta vyzval přítomné k návrhům a diskusím.
Protinávrh usnesení č. 11 – Bc. Roman Pilát, MBA
Komentář k doplněnému bodu č. 2
Autonehodou byla poškozena izolace a opláštění teplovodu, došlo také k jeho částečnému
posunu v délce cca 25m. K bezprostřednímu výpadku zásobování teplem nedošlo, současný
stav však neumožňuje další dlouhodobé a bezpečné provozování soustavy. Předpokládaná
cena opravy činí 175 tis. Kč + případné vícepráce. Na pol. 5171 není dostatek finančních
prostředků k pokrytí této opravy, proto se přesouvají prostředky pomocí změny rozpisu
rozpočtu a rozpočtového opatření. Prostředky z pojištění se stanou příjmy rozpočtu na příští
rok.
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K tomuto bodu nebyla vedena diskuse.
Pan starosta tedy vyzval k hlasování o protinávrhu.
Protinávrh usnesení č. 11
Zastupitelstvo města Adamova schválilo rozpočtové opatření č. 7/2020 v následujícím
znění:
1) Předčasná splátka úvěru na „Rozšíření odborné výuky ZŠ Ronovská v Adamově“
Zvýšit financování města
V pol. 8124
3.904.000,- Kč
Snížit rozpočet výdajů města
V § 3119
3.904.000,- Kč
2) Oprava teplovodního potrubí
Snížit rozpočet výdajů města
V § 3722
Zvýšit rozpočet výdajů města
V § 3634

40.000,- Kč
40.000,- Kč

Pro: 13
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 11 bylo přijato.
O původním usnesení se nehlasovalo.
Usnesení č. 11:
Zastupitelstvo města Adamova schválilo rozpočtové opatření č. 7/2020 v následujícím
znění:
1) Předčasná splátka úvěru na „Rozšíření odborné výuky ZŠ Ronovská v Adamově“
Zvýšit financování města
V pol. 8124
3.904.000,- Kč
Snížit rozpočet výdajů města
V § 3119
3.904.000,- Kč
Ad 11) Rozpočtové provizorium na období 1–2/2021
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 2021
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. 2021, 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. 12:
Zastupitelstvo města Adamova schválilo Rozpočtové provizorium na období leden-únor
2021 v tomto znění:
(v tis. Kč)
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PŘÍJMY:
Pol. 1111 DPFO placená plátci
Pol. 1112 DPFO placená poplatníkem
Pol. 1113 DPFO vybíraná srážkou
Pol. 1121 DPPO
Pol. 1211 DPH
Pol. 1340 Poplatek za provoz systému kom. odpadu
Pol. 1341 Poplatek ze psů
Pol. 1343 Poplatek za užívání veř. prostranství
Pol. 1342 Poplatek z pobytu
Pol. 1361 Správní poplatky
Pol. 1381 Daň z hazardních her
Pol. 1511 Daň z nemovitých věcí
Pol. 2460 Splátky půjček od obyvatelstva
Pol. 4112 Neinv. př. transfery ze SR v rámci SDV
§ 1012 Podnikání a restr. v zemědělství a potr.
§ 2143 Cestovní ruch
§ 2144 Ostatní služby
§ 2221 Provoz veřejné silniční dopravy
§ 2310 Pitná voda
§ 2321 Odvád. a čišť. odp. vod a nakládání s kaly
§ 3319 Ost. záležitosti kultury
§ 3341 Rozhlas a televize
§ 3349 Ost. záležitosti sdělovacích prostředků
§ 3541 Prevence před drog., alkoh., nikotinem aj.
§ 3612 Bytové hospodářství
§ 3613 Nebytové hospodářství
§ 3632 Pohřebnictví
§ 3634 Lokální zásobování teplem
§ 3639 Komunální služby a územní rozvoj
§ 3725 Využívání a zneškodňování komunál. odpadů
§ 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
§ 4351 Osobní asistence, peč. služba a podpora sam. bydlení
§ 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek
§ 6171 Činnost místní správy
§ 6310 Obecné příjmy a výdaje z fin. operací

9 791,10
1 325,00
40,00
248,00
380,00
5 305,00
5,00
22,00
2,00
4,00
13,00
20,00
56,00
13,30
478,90
31,20
2,00
1,20
5,00
21,00
665,30
5,60
0,50
8,70
0,20
436,00
184,00
2,00
428,50
1,00
1,00
1,00
80,00
1,00
3,50
0,20

FINANCOVÁNÍ :
Pol. 8123 Dlouhodobé přijaté půjčky
Pol. 8124 Uhrazené splátky dlouh. přij. půjček
Pol. 8115 Změna stavu krátk. prostředků na účtech

14 527,60
9 000,00
- 813,50
6 341,10

VÝDAJE
24 318,70
§ 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
1042,00
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§ 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací
§ 2221 Provoz veřejné silniční dopravy
§ 2292 Dopravní obslužnost
§ 2310 Pitná voda
§ 2321 Odvádění a čištění odpadních vod
§ 3119 Základní školy
§ 3319 Ostatní záležitosti kultury
§ 3341 Rozhlas a televize
§ 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků
§ 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostř.
§ 3412 Sportovní zařízení v majetku obce
§ 3541 Prevence před drog., alkoh., nikotinem aj.
§ 3612 Bytové hospodářství
§ 3613 Nebytové hospodářství
§ 3631 Veřejné osvětlení
§ 3632 Pohřebnictví
§ 3634 Lokální zásobování teplem
§ 3635 Územní plánování
§ 3639 Komunální služby a územní rozvoj
§ 3721 Sběr a odvoz nebezpečných odpadů
§ 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů
§ 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů
§ 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
§ 3900 Ost. činn. související se služb. pro obyv.
§ 4351 Osobní asistence, peč. služba a podpora sam. bydlení
§ 4399 Záležitosti soc. věcí a politiky zaměstná. j.n.
§ 5212 Ochrana obyvatelstva
§ 5213 Krizová opatření
§ 5272 Činnost územních orgánů krizového řízení
§ 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek
§ 5512 Požární ochrana – dobr. část
§ 6112 Zastupitelstva obcí
§ 6171 Činnost místní správy
§ 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
§ 6320 Pojištění funkčně nespecifikované
§ 6399 Ostatní finanční operace
§ 6402 Finanční vypořádání minulých let
Pro: 13
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 12 bylo přijato.
Ad 12) Různé

- 10
- -

744,00
5,00
1 040,00
2,00
400,00
10 281,00
423,50
160,00
47,90
10,00
625,00
172,00
140,00
130,00
500,00
180,00
100,00
46,00
60,00
30,00
800,00
160,00
1364,00
10,00
685,00
10,00
3,00
50,00
45,00
523,50
525,50
556,50
2 867,00
6,00
70,00
450,00
2,30

Ad 13) Diskuse
Pan starosta požádal odbor správy majetku o prověření osvětlení pod zdravotním střediskem
a jeho opravu. Dále pak požádal o projednání osvětlení průchodu OD Smetanovo náměstí
s majitelem objektu.
Ad 14) Závěr
Pan starosta ukončil zasedání zastupitelstva v 16.30 hodin.

Starosta:

Bc. Roman Pilát, MBA

Ověřovatelé zápisu:
PharmDr. Jana Novotná

Jiří Němec

Vladimír Suk

Soňa Bychlerová

Zápis vyhotoven dne: 16.12.2020
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Z - ZDRŽEL SE,

ANO 2011
Bychlerová
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A
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AdamovaNSOA
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Číslo
usnesení

KDU - ČSL
Novotná

Závěrečný přehled hlasování na 13. zasedání Zastupitelstva města Adamova

