
Ve zveřejněném zápise jsou anonymizovány osobní údaje a vymazány veškeré citlivé údaje. 
 
 

Z á p i s   č í s l o  38/2010 
 
z mimořádné schůze Rady města Kuřimi konané dne 23. 12. 2010 v zasedací místnosti MěÚ 

Kuřim 
 
Přítomni: Ing. Drago Sukalovský – starosta 

Jiří Koláček – 1. místostarosta 
  Ing. Oldřich Štarha – místostarosta  
  Zdeněk Kříž – člen rady 

PaedDr. David Holman – člen rady 
  Mgr. Alena Zimmermannová - tajemnice 
 
 
Ověřovatel zápisu: Paeddr. David Holman 
 
Starosta zahájil jednání v 17 hodin, na zahájení jednání bylo přítomno 5 členů RM. RM je usnášeníschopná. 
 
 
Program jednání: 
 

1. Tvorba Sociálního fondu Města Kuřim 
2. Rozhodnutí o přidělení zakázky pro CTSK s.r.o. 
3. Rozdělení veřejné zakázky na „Technologické centrum ORP Kuřim“ 
4. Dodatek ke smlouvě o umístění technického zařízení na sběr a další zpracování dat pro cestovní pasy 

se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji 
5. Rozpočtové opatření č. 10 
6. Kupní smlouva na surové dříví 
7. Vyřazení majetku  
8. Majetkoprávní záležitosti 
9. Zveřejňování smluv na internetových stránkách města 

 
Program jednání schválen 5 hlasy přítomných členů RM. 
 
 

 
1. Tvorba Sociálního fondu města Kuřim 
(Příloha č. 1, předkládá Mgr. A. Zimmermannová, zpracoval Ing. A. Varmužka)  
 
Na žádost Rady města Kuřimi předkládáme varianty tvorby a využití Sociálního fondu města Kuřimi. 
 
Příspěvek na zaměstnance cca: 
1. 4% - 1 000,- Kč měsíčně – lze hradit: stravenky 55% město + 300,- Kč penzijní připojištění 

stravenky 45 % město + 400,- Kč penzijní připojištění 
2. 3 % - 750,- Kč měsíčně – lze hradit: stravenky 55 % město  

stravenky 45 % město + 150,- Kč penzijní připojištění 
3. 2% - 500,- Kč měsíčně – lze hradit 500,- Kč penzijní připojištění 
4. 1 % - 250,- Kč měsíčně – lze hradit 25,-0 Kč penzijní připojištění 
 
V současné době je v sociálním fondu naspořená částka cca 400.000,- Kč. Navrhujeme, aby byl tento objem 
finančních prostředků snížen v roce 2011, a to formou např. příspěvku na dovolenou, příspěvku na sportovní akce 
(Wellness Kuřim). 
 
V diskusi vystoupili: 
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Z. Kříž: Jsem pro variantu 2 s podmínkou, že si každý zaměstnanec přispěje min. částkou 300,- Kč, aby dostal 150,- 
Kč. Podávám tento pozměňovací návrh. 
D. Holman: Na dočerpání dávám návrh příspěvek 1.000,- Kč na sport a kulturu formou poukázek do městských 
zařízení. 
 
Přijaté usnesení: 662/2010 – RM schvaluje tvorbu a užití prostředků Sociálního fondu Města Kuřimi pro rok 

2011 ve variantě č. 2. s podmínkou, že každý zaměstnanec pro získání příspěvku na penzijní 
připojištění přispěje na toto pojištění částkou min. 300,- Kč. 

Hlasováno: pro 4, zdržel se 1 (Z. Kříž). 
 
 
 
2. Rozhodnutí o přidělení zakázky města Kuřim  
(Příloha č. 2, 2A, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracoval Ing. L. Tomšů)  
 
Název (předmět) zakázky: Dodávka vozidla s hákovým nosičem kontejnerů a hydraulickou 
rukou 
Číslo akce v rozpočtu města:  financuje CTSK 
Evidenční číslo v knize zakázek: D-CTSK-2010-002 
Zajišťující odbor (ZO):  CTSK 
 
Rada města schválila usnesením č. 610/2010 ze dne 1. 12. 2010 zahájení zadávacího řízení na dodávku 1 ks vozidla 
s hákovým nosičem kontejnerů a hydraulickou rukou. Zajišťující odbor zakázky - Centrum technických služeb 
Kuřim, s.r.o., předkládá radě města Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek a stanoviska o výběru dodavatele k 
rozhodnutí o přidělení zakázky.  
Příloha: Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek 
 
Přijaté usnesení:  663/2010 – RM souhlasí s výsledkem hodnocení ve zprávě o posouzení a hodnocení nabídek, 

přiděluje zakázku Dodávka vozidla s hákovým nosičem kontejnerů a hydraulickou rukou 
právnické osobě Technocar s.r.o., Na Sádkách 1935, Kroměříž a souhlasí s uzavřením smlouvy 
s uvedenou společností. 

Hlasováno pro 5. 
 
 
 
 
3. Rozhodnutí ve věci rozdělení Veřejné zakázky na části ve smyslu ustanovení 
§ 98 zákona.  
(Příloha č. 3, 3A, 3B, 3C, 3D, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracoval M. Svoboda)  
 
Název (předmět) zakázky: „Technologické centrum, elektronická spisová služba a vnitřní integrace úřadu 
ORP Kuřim“ 
Evidenční číslo zakázky: D-KÚ-2010-001 
 
Na základě připomínek Dr.. Holmana a výsledku jednání dne 21.12.2010 za účasti pana starosty Ing. Sukalovského, 
Dr. Holmana, Mgr. Zimmermannové, pana Svobody a Ing. Žáka (AJL, s.r.o.) týkající se stavu přípravy zadávacího 
řízení, výzvy a zadávací dokumentace na akci „Technologické centrum, elektronická spisová služba a vnitřní 
integrace úřadu ORP Kuřim“ jsou navrženy následující varianty dalšího postupu z hlediska dělení předmětu 
veřejné zakázky: 
1. ponechat stávající výzvu, zadávací dokumentaci a veřejnou zakázku nerozdělenou na části ve smyslu 
ustanovení § 98 zákona tak, jak je připravena na realizaci ZŘ. Jedná se o ZŘ, kde předmět veřejné zakázky je pro tři 
části soutěžen současně, jelikož pro tyto části existuje dle zákona věcná souvislost i ve vztahu k podmínkám výzvy 
IOP č. 06.  
2. rozdělit veřejnou zakázku na části dle § 98 zákona, pak bude třeba tuto skutečnost zapracovat do výzvy a 
ZD a zapracovat další zákonné požadavky  související  s  rozdělením  veřejné  zakázky na části včetně uvedení, že 
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uchazeč je oprávněn  podat  nabídku  na  všechny  či  některé  části veřejné zakázky nebo jen na jednu část veřejné 
zakázky. 

 
Návrh usnesení: RM schvaluje pro další postup ve zveřejnění výzvy a zadávací dokumentace k podání nabídky na 

zakázku: „ Technologické centrum, elektronická spisová služba a vnitřní integrace úřadu ORP 
Kuřim“ financovanou z prostředků strukturálních fondů Evropské unie v rámci schváleného 
projektu registrovaného pod číslem žádosti CZ.1.06/5.4.00/06.06730 variantu č. X s upřesňujícím 
textem. 

 
 
Příspěvek byl stažen z jednání. 

 
 
 
 

4. Dodatek č. 3 ke „Smlouvě o umístění technického zařízení na sběr a další 
zpracování dat pro cestovní pasy se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat 
s biometrickými údaji“ 
(Příloha č. 4, 4A, předkládá Mgr. A. Zimmermannová, zpracoval Mgr. L.Rafaj) 
 
Dne 25. 11. 2010 prodloužilo Ministerstvo vnitra ČR dodatkem smlouvu se Státní tiskárnou cenin na službu 
„Dodávání cestovních dokladů se strojově čitelnými údaji a nosičem dat s biometrickými údaji, včetně systému 
zpracování žádostí, pořizování a zpracovávání dat“, a to do 31. 12. 2015. 
V souvislosti s výše uvedeným a dále v návaznosti na upravený rozsah poskytovaných služeb je nutné uzavřít 
Dodatek ke „Smlouvě o umístění technického zařízení na sběr a další zpracování dat pro cestovní pasy se strojově 
čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji“, který prodlouží platnost smlouvy mezi Městem Kuřim a 
Státní tiskárnou cenin rovněž do 21. 12. 2015. 
Bez podpisu tohoto dodatku nebude lze na MěÚ Kuřim od 1. 1. 2011 vydávat cestovní pasy se strojově čitelnými 
údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji. 
 
Přijaté usnesení: 664/2010 – RM schvaluje uzavření Dodatku č. 3 ke „Smlouvě o umístění technického 

zařízení na sběr a další zpracování dat pro cestovní pasy se strojově čitelnými údaji a 
s nosičem dat s biometrickými údaji“ uzavřené dne 21. 4. 2006 mezi městem Kuřim a Státní 
tiskárnou cenin, s.p. se sídlem Růžová 6, 110 00  Praha. 

Hlasováno: pro 5 
 

 
 

 
5. Rozpočtové opatření č. 10 
(Příloha č. 5, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracoval Ing. A. Varmužka) 
 
RM je předložen návrh na provedení rozpočtového opatření č. 10 , viz. důvodové zprávy níže. Jedná se o zařazení 
dotací a transferů do rozpočtu města, dle zmocnění ZM. 
 
Příjmy – pol. 4121 ORG 21                                                       + 21 000 Kč 
Příjmy – pol. 4121 ORG 22                                                       + 10 500 Kč 
Příjmy – pol. 4121 ORG 0                                                         + 10 500 Kč 
Výdaje – oddíl 64   rezerva                                                        + 42 000 Kč 
 
Jedná se o úhradu od obcí za vykonané služby na základě veřejnoprávních smluv. 
 
Příjmy – pol. 4116 UZ 29008                                                    + 17 500 Kč 
Výdaje – oddíl 10  zemědělství, lesnictví                                  + 17 500 Kč 
 
Přijatá dotace na činnost odborného lesního hospodáře. 
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Příjmy – pol. 4122 UZ  14004                                                    + 6 300 Kč  
Výdaje – oddíl 55 – požární ochrana                                          + 6 300 Kč 
 
Přijatá dotace na zajištění akceschopnosti jednotky SDH.                           
 
Přijaté usnesení: 665/2010 – RM schvaluje rozpočtové opatření č. 10 k rozpočtu města na rok 2010. 
Hlasováno: pro 5 
 
 
 
 
6. Kupní smlouva výkupu surového dříví 
(Příloha č. 6, 6A, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracoval Ing. J.Hamřík) 
 
V současné době bylo z lesních pozemků Záruba a Horka, který jsou v majetku Města Kuřimi, vytěženo a přiblíženo 
50,48 m3 dřeva. Na výkup dřeva byli  osloveni p. Libor Vít (pila Lomnička), p. Májek Václav (pila Drásov), 
LESCUT Cetkovice, s.r.o. a  Ing. Dalibor Šafařík, Kuřim. 
Ing. Dalibor Šafařík předložil návrh smlouvy výkupu surového dříví. Ostatní neprojevili o nákup dřeva zájem. 
Příloha: Smlouva výkupu surového dříví s Ing. Daliborem Šafaříkem, Kuřim 
 
 
Přijaté usnesení: 666/2010 – RM schvaluje uzavření kupní smlouvy výkupu surového dříví s Ing. Daliborem 

Šafaříkem, Kuřim, se změnou, do maximální částky 100.000,- Kč. 
Hlasováno: pro 5 
 
 
 
 
7. Vyřazení majetku 
(Příloha č. 7 – 7H, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracoval Ing. A. Varmužka) 
 
V souvislosti s probíhající inventarizací majetku města je předkládán RM vyřazovací protokol na nepotřebný nebo 
poškozený majetek. Tento byl posouzen Likvidační a škodní komisí.  
 
Přijaté usnesení: 667/2010 – RM schvaluje vyřazení majetku z majetku města dle zápisu. 
Hlasováno: pro 5 
 
 
 
 
8. Majetkoprávní záležitosti 
(Příloha č. 8, 8A, 8B, 8C, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracoval Mgr. P. Kavka) 
 
8.1. Schválení dalších členů Bytového družstva Sv. Ján Kuřim, družstvo 
Město Kuřim je většinový spoluvlastník družstevního bytu č. 13 v domě č.p. 1467 ul. Hojerova v Kuřimi. Podle 
pravidel stanovených pro poskytování dotací na výstavbu nájemních bytů a v souladu s uzavřenými smlouvami o 
sdružení, o výstavbě a o převodu nemovitostí město jako 51 % vlastník rozhoduje o budoucím pronájmu 
družstevních bytů členům družstva. 
 
Přijaté usnesení:  668/2010 – RM bere na vědomí uzavření Dohody o převodu členských práv a povinností 

z manželů Ing. Aleše a Anny Macků , trvale bytem Slavičín a Valašská Polanka, na manžele Ing. 
Tomáše a Jitku Vavřínkovy, oba trvale bytem Brno, k bytové jednotce č. 13 v domě č.p. 1467 ul. 
Hojerova v Kuřimi a schvaluje budoucí pronájem bytové jednotky č. 1467/13 budoucímu členu 
Bytového družstva Sv. Ján Kuřim, družstvo, se sídlem Jungmannova 968, 664 34 Kuřim, IČ: 
26277212  – manželům Ing. Tomáši a Jitce Vavřínkovým, oba trvale bytem Brno. 
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Hlasováno: pro 5 
 
 
8.2. Klepárníková Šárka – dohoda o ukončení nájemní smlouvy 
Paní Šárka Klepárníková, trvale bytem  Kuřim, je na základě nájemní smlouvy ze dne 29. srpna 2003 nájemcem 
bytové jednotky č. 33. Jde o byt 1+1 o výměře 40,73 m2. Dne 20.12.2010 požádala prostřednictvím OMP o ukončení 
nájemní smlouvy k předmětnému bytu dohodou ke dni 31.12.2010. Žadatelce nebyl na předchozí RM udělen souhlas 
s podnájmem bytu ve prospěch paní Ladislavy Lévaiové, Kuřim. 
Paní Klepárníková již byt vyklidila a předala zástupci města klíče. OMP doporučuje dohodu o ukončení nájmu bytu 
č. 33, Kuřim, schválit.  
 
Přijaté usnesení: 669/2010 – RM schvaluje ukončení nájemní smlouvy uzavřené s paní Šárkou Klepárníkovou, 

trvale bytem Kuřim, jejímž předmětem je nájem obecního bytu č. 33 umístěného v VII. 
nadzemním podlaží bytového domu v Kuřimi dohodou ke dni 31.12.2010. 

Hlasováno: pro 5 
 
 
8.3. Fialová Věra – dodatek k nájemní smlouvě 
Dne 23. prosince 2009 byla uzavřena nájemní smlouva č. 2009/O/0067 mezi městem Kuřim a Věrou Fialovou, trvale 
bytem Brno, IČ: 18141544. Předmětem této smlouvy je nájem místnosti č. 2 v objektu č.p. 950 na ul. Jungmannova, 
kde paní Fialová provozuje kopírovací a skenovaní centrum. Smlouva byla původně uzavřena na dobu určitou tří 
měsíců do 31.3.2010. Následně byla dodatkem č. 1 prodloužena do konce roku 2010.  
Paní Fialová požádala dne 20.12.2010 o prodloužení nájemní smlouvy do 31.12.2011 za stávajících podmínek, tj. 
nájemné ve výši 120,- Kč/m2/měs. + paušální poplatek za služby ve výši 70,- Kč/m2/měs. + 20% DPH. 
OMP nemá námitek a upozorňuje, že stávající nájemné bude v lednu 2011 valorizováno o míru inflace. 
 
Přijaté usnesení: 670/2010 – RM schvaluje uzavření dodatku č. 2 nájemní smlouvy č. 2009/O/0067 s paní Věrou 

Fialovou, Brno, IČ: 18141544, jehož předmětem je prodloužení doby nájmu v nebytovém 
prostoru č. 2 (kancelář ve II. NP) v objektu č.p. 950 na ul. Jungmannova do 31.12.2011.  

Hlasováno: pro 5 
 
 

8.4. Souhlas s umístěním sídla společnosti 
Dne 22.12.2010 požádal pan Lukáš Pallas, Kuřim, o souhlas s umístěním sídla nově zakládané právnické osoby 
PRINTECH, s.r.o.. Sídlo obchodní společnosti by bylo v bytu č. 1467/12, jehož nájemcem a současně členem 
družstva je žadatel. Předmětem činnosti zakládané obchodní společnosti má být poskytování softwarových řešení 
v oblasti tiskových zařízení, které jsou řešeny přímo u zákazníka. Nebude tedy narušovat soukromí a klid ostatních 
nájemníků. Bytové družstvo Sv. Ján Kuřim, družstvo svůj souhlas udělilo. 

OMP sděluje, že obdobný souhlas byl RM  několika novým právnickým osobám udělen. 

Přijaté usnesení: 671/2010 – RM uděluje souhlas s umístěním sídla nově zakládané právnické osoby 
PRINTECH, s.r.o., do bytu č. 1467/12 na ul. Hojerova v Kuřimi.  

Hlasováno: pro 5 
 
 
 
8.5. Restaurace Kulťas – výběr nového nájemce 
RM vyhlásila svým usnesením č. 612/2010 ze dne 01.12.2010 záměr na pronájem restaurace v KD Kuřim na nám. 
Osvobození. Záměr byl zveřejněn dne 06.12.2010 a lhůta pro podávání nabídek skončila dne 22.12.2010 v 17.00. Na 
vyhlášený záměr zareagovali tři zájemci: 

- Václav Pokorný, Kuřim, IČ: 72382066 
- Tomáš Plavec, Brno, IČ: 47941251 
- Hana Vyhnánková, Brno, IČ: 76094243 

Všichni žadatelé předložili požadované doklady opravňující je k provozování živnosti. OMP tedy všechny nabídky 
doporučuje RM k hodnocení. 
Uchazeči nabízejí následující výši nájmu: 

- Václav Pokorný – 96,- Kč/m2/měs. (koresponduje s výší nájmu pana Husára) 
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- Tomáš Plavec – 80,- Kč/m2/měs. 
- Hana Vyhnánková – 100,-  Kč/m2/měs. 

OMP navrhuje stanovit pořadí uchazečů takto: 
- Václav Pokorný, Kuřim, IČ: 72382066 
- Hana Vyhnánková, Brno, IČ: 76094243 
- Tomáš Plavec, Brno, IČ: 47941251 

 
Příloha č. 1 – podnikatelský záměr pana Pokorného 
Příloha č. 2 – podnikatelský záměr pana Plavce 
Příloha č. 3 – podnikatelský záměr paní Vyhnánkové 
 
Návrh usnesení: RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy s ………….., trvale bytem …………., IČ: ………., 

jejímž předmětem je pronájem nebytových prostor (restaurace „Kulťas“) umístěných ve II. NP a 
I. PP podlaží budovy č.p. 902 na pozemku p.č. 1808 vše k.ú. Kuřim za nájemné ve výši …,- 
Kč/m2/měs. + zálohy na služby s roční valorizací na dobu neurčitou.   

 
Materiál byl stažen předkladatelem z jednání. Bude projednáno na další schůzi RM. 
 
 
 
 
 
9. Zveřejňování smluv města Kuřim na internetových stránkách města 
(Příloha č. 9, předkládá a zpracoval Paeddr. D. Holman) 
 
RM si klade za cíl výrazným způsobem zjednodušit přístup občanů k informacím o hospodaření města a zvýšit 
transparentnost procesu zadávání veřejných zakázek. Proto postupně prosazuje jednotlivá opatření, která směřují 
k tomuto cíli. Po schválení jednacích řádů RM, komisí RM a výborů ZM, které zajišťují zveřejňování zápisů 
z jednání, vylučují z rozhodovacího procesu osoby ekonomicky zainteresované a umožňují i přímou účast veřejnosti 
na jednání,  přistupujeme k dalšímu kroku, kterým je publikace všech smluv a dohod, které město uzavřelo a dosud 
platí, a zejména těch, které v budoucnosti uzavře.  
 
Proto navrhuji přijmout následující opatření ke zvýšení transparentnosti :  

1) Starosta města a ředitelé a jednatelé organizací města zajití, aby ve všech budoucích smlouvách města 
Kuřim, jeho příspěvkových organizací a obchodních společností nebyla žádná ujednání o „utajení“. 
S výjimkou těch, která ukládá zákon (např. ochrana osobních údajů).  
 

2) Tajemnice MěÚ, vedoucí odborů MěÚ, ředitelé příspěvkových organizací města a jednatelé obchodních 
společností zajistí: 
a) znečitelnění osobních údajů ve smlouvách (resp. dohodách)  v rozsahu definovaném zákonem v kopii 

určené ke zveřejnění na internetu; 
b) umístění všech smluv,  jejichž platnost trvá nejméně do 1.1.2011, a všech nově uzavíraných smluv, 

(vždy nejpozději do 10-ti dnů ode dne podpisu smlouvy) prostřednictvím KÚ MěÚ na internetových 
stránkách města, 

c) informovanost zaměstnanců, smluvních partnerů a veřejnosti o novém přístupu ke zveřejňování smluv; 
d) podporu a hodnocení iniciativy vedoucích pracovníků při zvyšování transparentnosti jimi řízeného 

odboru či organizace. 
 

3) Starosta a tajemnice města do metody hodnocení vedoucích pracovníků MěÚ, ředitelů příspěvkových 
organizací města a jednatelů obchodních společností zapracují hodnotící kritéria, která zohlední jejich 
přístup ke zveřejňování smluv a obecně ke zvyšování transparentnosti jimi vedeného odboru či organizace. 
Tuto skutečnost jim bezodkladně oznámí. 
  

4) V případě pracovních smluv a dohod o provedení práce a pracovní činnosti tajemnice MěÚ ověří, jak 
zajistit soulad se zákonem a zachovat smysl původního záměru – tj. aby zveřejněním nebyl porušen zákon a 
zveřejněné informace byly relevantní a měly smysl z hlediska transparentnosti veřejné správy. 
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5) Také v  případě nájemních smluv na byty města Kuřim nemohou být zveřejněny osobní údaje nájemníků 
z důvodů daných zákonem, budou proto zveřejněny vzory smluv a u nich čísla bytů a adresy, kde se 
pronajaté městské byty nacházejí. 
 

6) Tajemnice města zajistí podmínky a pravidla pro včasné a přehledné zveřejnění na městských stránkách 
tak, aby příslušné dokumenty byly snadno dohledatelné, srozumitelně pojmenované a obsahovaly vždy 
odkaz na příslušná usnesení orgánů města, potažmo zápisy z jednání.  

 
Přijaté usnesení: 673/2010 – RM schvaluje další soubor opatření ke zvýšení transparentnosti - zveřejňování 

smluv města Kuřim na internetových stránkách města (opatření dle zápisu). 
Hlasováno: pro 5 
 
Návrh usnesení: RM v působnosti valné hromady Centra technických služeb Kuřim, s.r.o. a v působnosti valné 

hromady Wellness Kuřim, s.r.o. schvaluje další soubor opatření ke zvýšení transparentnosti - 
zveřejňování smluv města Kuřim na internetových stránkách města (opatření dle zápisu). 

Staženo z jednání, bude projednání na příští schůzi RM. 
 
 
 
Starosta ukončil jednání RM v 18:15 hod. 
 
 
 
 
Ing. Drago Sukalovský        Jiří Koláček 
starosta          1. místostarosta 
 
 
 
 
Ověřovatel zápisu: PaedDr. David Holman 

člen rady 
 
 
 
V Kuřimi dne 23. 12. 2010 
Zapsala: Mgr. A. Zimmermannová 
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Přílohy: 
 
Prezenční listina 
1  Tvorba sociálního fondu města Kuřim 
2, 2A Rozhodnutí o přidělení zakázky – dodávka vozidla s hákovým nosičem kontejnerů a hydraulickou 

rukou 
3, 3A – 3D Rozhodnutí ve věci rozdělení veřejné zakázky „Technologické centrum, elektronická spisová 

služba a vnitřní integrace úřadu ORP Kuřim“ 
4, 4A Dodatek č. 3 ke „Smlouvě o umístění technického zařízení na sběr a další zpracování dat pro 

cestovní pasy se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji“ 
5  Rozpočtové opatření č. 10 
6, 6A  Kupní smlouva výkupu surového dříví 
7, 7A – 7H Vyřazení majetku 
8, 8A – 8C Majetkoprávní záležitosti 
9  Zveřejňování smluv na internetových stránkách města 
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