
Z á p i s   č í s l o  04/2011 
 

ze schůze Rady města Kuřimi konané dne 23. 2. 2011 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 ve 14:00 hodin, na zahájení jednání bylo přítomno 5 členů RM. RM je 
usnášeníschopná. 
 
 
Program jednání: 

1A. Plnění usnesení 
1B. Prodloužení termínu plnění usnesení RM 

 
2. Organizační záležitosti města a městského úřadu 

Zpráva o činnosti odboru správního a vnitřních věcí za rok 2010 
Zpráva o činnosti odboru investičního a regionálního rozvoje za rok 2010 
Zveřejnění výzvy a zadávací dokumentace k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace ve 
zjednodušeném podlimitním řízení.  

 
3. Majetkoprávní úkony, bytová agenda 

Objekt sociálního bydlení  
Ahold Czech Republic, a.s. - pronájem části pozemku p.č. 293/1 k.ú. Kuřim 
Nájemní smlouvy, bytové záležitosti 

 
4. Příspěvkové organizace a organizační složky města 

Zpráva o činnosti Centra sociálních služeb Kuřim za rok 2010 
Rozbor hospodaření Centra sociálních služeb Kuřim za rok 2010 
Odpisový plán dlouhodobého majetku Centra sociálních služeb Kuřim – aktualizace na rok 2011 
Schválení změny odpisového plánu Mateřské školy Kuřim, Zborovská 887, okres  Brno-venkov, 
příspěvkové organizace 
Žádost o souhlas s přerušením provozu Mateřské školy Kuřim, Zborovská 887, okres   Brno-venkov, 
příspěvkové organizace 
Povolení výjimky z počtu dětí v Mateřské škole Kuřim, Zborovská 887, okres Brno-venkov, 
příspěvkové organizaci 
Termín podávání žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání a návrh kritérií pro přijímání 

 
5. Investice a výstavba 

„WellnessKuřim – venkovní skluzavka“ – schválení výzvy 
„Stravovací provoz MŠ Komenského“ – schválení výzvy 
„Oprava sociálních zařízení MŠ Komenského a MŠ Zborovská“ – schválení výzvy 

 
6. Finanční záležitosti 

Rozpis rozpočtu města Kuřimi na rok 2011 
Zpráva o stavu pohledávek města Kuřimi k 31. 12. 2010 
Žádost o finanční příspěvek na krmivo pro asistenčního psa 

 
7. Zprávy z jednání komisí RM 

Zpráva z jednání Komise dopravy 
 

8. Různé 
Informace o provozu Wellness Kuřim za období leden 2011 
 
 
 
 



Statut stavební komise 
 
Jednání RM byl přítomen Ing. arch. Němec, předložil statut stavební komise k připomínkám. 
Ing. arch. Němec – staré asi 15 let, nikdy neschváleno, teď upravil p. Zejda na současné poměry. 
Po krátké diskusi o materiálu starosta navrhuje, aby byl statut projednán na příští schůzi RM, mezitím bude 
připomínkován. Ostatní radní souhlasí. 
 
1A. Plnění usnesení Rady města Kuřimi k 18. 2. 2011 
(Příloha č. 1A, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracovala Mgr. A. Zimmermannová) 
 
Zůstávají nesplněna usnesení, jejichž naplnění závisí na spolupráci s druhou stranou. 
 
Příloha A.: nesplněné úkoly v mezidobí do 18. 2. 2011. 
 
Přijaté usnesení: 66/2011 RM bere na vědomí stav plnění usnesení k 18. 2. 2011. 
Hlasováno pro 5  
 
 
 
 
1B. Prodloužení termínu plnění 
(Příloha č. 1B, předkládá a zpracovala Mgr. A. Zimmermannová) 
 
Usnesením RM č. 5/2011 bylo Městskému úřadu Kuřim uloženo vedení a zveřejňování evidence studií a 
projektů města Kuřimi na internetových stránkách. Termín plnění byl stanoven na 28. 2. 2011. Vzhledem 
k rozsáhlému a časově náročnému vyhledávání všech projektů ve spisovnách úřadu žádáme radu města 
o prodloužení termínu plnění, a to do 18. 3. 2011. 
 
Přijaté usnesení: 67/2011 RM schvaluje prodloužení termínu plnění usnesení RM č. 5/2011 

(zveřejnění evidence studií a projektů na internetových stránkách) do 18. 3. 2011. 
Hlasováno pro 5  
 
 
 
 
2. Organizační záležitosti města a městského úřadu 
 
2.1 Zpráva o činnosti odboru správního a vnitřních věcí za rok 2010 
(Příloha č. 2, 2A, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracoval Mgr. L. Rafaj) 
 
Odbor správní a vnitřních věcí předkládá zprávu o činnosti od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2010. 
V uvedeném období plnil odbor stanovené úkoly v souladu s organizačním řádem. V činnosti odboru nevznikly 
žádné závažné problémy. Kontrola z Krajského úřadu Jihomoravského kraje na agendu matriky nezjistila žádné 
nedostatky. 
Od 1.7.2010 stojí v čele odboru nový vedoucí – Mgr. Lukáš Rafaj. 
Ke stěžejním úkolům roku 2010 patřila organizace voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, Senátu 
Parlamentu ČR a Zastupitelstva města Kuřimi. 
Ke stěžejním úkolům pro rok 2011 patří zajištění sčítání lidu, domů a bytů 2011, příprava  pracoviště OP a 
pracovnic na vydávání elektronických OP (výdej od 1.1.2012), kampaň k ukončení možnosti zápisu dětí do 
cestovních dokladů rodičů (ukončeno od 1.7.2011). Dále proběhnou školení a zkouška pracovnice matriky 
městyse Veverská Bítýška. V druhé polovině roku bude provedeno školení a zkouška vidimace a legalizace pro 
zaměstnance a představitelé obcí ve správním obvodu ORP Kuřim. V prosinci roku 2011 bude provedena 
kontrola matriky městyse Veverská Bítýška. 
 Pracovnice odboru se průběžně vzdělávají, aby mohly kvalifikovaně vykonávat svěřenou činnost, poskytovat 
rady občanům města, a tím přispívaly k jejich spokojenosti. Dále poskytují metodickou a konzultační činnost 
obcím ve správním obvodu ORP Kuřim. 
 
Příloha: tabulka – Srovnání činnosti OSVV v letech 2005 – 2010 
 
 
 
 
 



2.2. Zpráva o činnosti odboru investičního a regionálního rozvoje za rok 2010 
(Příloha č. 3,  předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala Ing. J. Lekešová) 
 
Odbor zajišťuje : 

- předvýrobní a výrobní přípravu investičních akcí Města  Kuřimi, zařazených do plánu investic podle 
priorit schválených ZM a RM  

- údržbu a opravy veřejného osvětlení, místních komunikací a chodníků, kanalizací a vodovodů, 
rozhlasu, dopravního značení, světelné signalizace křižovatky a přechodů 

- v rámci své činnosti zajišťuje z účtu drobných oprav nutné opravy na nemovitém majetku Města Kuřimi 
- zajišťuje vedení GISu pro město Kuřim – pro využití pracovníky úřadu 
- agendu územního plánování Kuřimi a obcí ve správním obvodu obce s rozšířenou působností 
- agendu orgánu státní památkové péče ve správním obvodu obce s rozšířenou působností 
- vede evidenci válečných hrobů. 

Dále tento obor zajišťuje převážně projektové a ostatní podklady a přílohy, nutné jako podklady k žádosti o 
získání dotací.  

Měřitelné činnosti  ZA ROK 2010 

  

Provedení, či zajištění výběrových  řízení   
zakázky do 100 tis. Kč 7 
zakázky do 250 tis. Kč 5 
zakázky do 500 tis. Kč 6 
zakázky do zák. stanoveného limitu 8 
veřejné zakázky  1 
  
Vydaná rozhodnutí na úseku správy místních komunikací a 
veřejného prostranství 
povolení uzavírky a objížďky 6 
připojení sjezdu na místní kom. 5 
povolení překopu 15 
Povolení veř. prostranství 16 
Vyjádření na úseku dopravy 21 
  
  
Vydaná rozhodnutí na úseku památkové péče 
závazná stanoviska, rozhodnutí 2 
vyjádření, ostatní agenda  7 
žádosti pro NPÚ 2 
  
Procesy pořizování změn Územního plánu 
města Kuřimi 3 
pro obce ve správním obvodu 6 
Pořizování nových územních plánů 2 
Vyjádření úřadu ÚP 60 
  
Vyjádření z hlediska ÚP, a k investiční činnosti 
Pozemkovému fondu, finančnímu úřadu 2 
ke stav a úz. řízení, kolaudacím 92 
  
Tvorba vnitřních směrnic 0 
  
Investiční akce - proinvestováno za rok 2010 150.000.000,-
 
Provozní rozpočet – čerpání  za rok 2010 7.700.000,-
 
Jednání komise dopravy 9 
Jednání komise výstavby 8 
 
 
 



Personální obsazení v roce 2010: 
Do 31. 6. 2011 měl odbor celkem 7 pracovnic, od 1. 9. 2011 pouze 5. Práce za chybějící 2 pracovnice 
vykonávaly 4 pracovnice dle potřeby. Jedna pracovnice pracovala na významné investiční akci – přestavba 
krytého bazénu na WELLNESS Kuřim a současně vykonávala stálou činnost na úseku veřejného osvětlení. 
 
Organizování výběrových řízení  u veřejných zakázek dle zák. č. 137/2006 Sb. je nutno zajišťovat u 
renomovaných firem, které se touto činností zabývají a jsou na ni pojištěné – nedostatečné personální 
zajištění odboru, chybí právník zabývající se veřejnými zakázkami. 
 
 
 
 
3. Majetkoprávní úkony, bytová agenda 
 
3.1 Objekt sociálního bydlení – Miroslav Hotárek 
(Příloha č.5 , předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracovala J. Chaloupková) 
 
Miroslav Hotárek, trvale bytem Lelekovice, uzavřel na základě usnesení RM č. 661/2009 ze dne 2. 12. 2009 
s městem Kuřim smlouvu o ubytování č. 2009/O/0059 ve věci ubytování v objektu sociálního bydlení na ul. 
Tišnovská XXX v Kuřimi. Pan Hotárek nadále nemá kde bydlet a řádně hradí poplatky za ubytování. 
OMP navrhuje prodloužit výše uvedenou smlouvu dodatkem o tři měsíce do 31. 5. 2011. 
 
Přijaté usnesení: 68/2011 RM schvaluje prodloužení smlouvy č. 2009/O/0059 s Miroslavem Hotárkem, 

trvale bytem Lelekovice ve věci užívání místnosti č. XXX v objektu sociálního bydlení na 
ul. Tišnovská v Kuřimi, do 31. 5. 2011 za stejných  podmínek. 

Hlasováno pro 4, nepřítomen PaedDr. David Holman  
 
 
 
 
3.2. Ahold Czech Republic, a.s. - pronájem části pozemku p.č. 293/1 k.ú. Kuřim  
(Příloha č. 6, 6A, 6B, 6C, 6D, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracovala J. Chaloupková) 
 
Obchodní firma Ahold Czech Republic, a.s., se sídlem Brno, Slavíčkova 1a, PSČ 638 00, IČ 44012373  požádala 
město Kuřim o pronájem parkoviště u prodejny Albert v Kuřimi. 
RM vyhlásila usnesením č. 17/2011 ze dne 12. 1. 2011 záměr pronajmout část pozemku p.č. 293/1 k.ú. Kuřim 
o výměře cca 750 m2 obchodní firmě AHOLD Czech Republic, a.s. na dobu neurčitou s šestiměsíční výpovědní 
lhůtou za cenu 5.000,- Kč vč. DPH 20 %. Podmínkou nájmu je údržba pronajaté části parkoviště a příjezdové 
komunikace. Část parkoviště, na kterém se konají pravidelné trhy, si město ponechá jako parkoviště pro veřejnou 
potřebu.  
Záměr byl v souladu se zákonem o obcích zveřejněn – bez připomínek. 
 
Příloha: smlouva o nájmu 
 
Přijaté usnesení: 69/2011 RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy, jejíž předmětem je pronájem části 

pozemku parc.č. 293/1 k.ú. Kuřim včetně stavby parkoviště o  výměře 730 m2 obchodní firmě 
AHOLD Czech Republic, a.s. se sídlem v Brně, Slavíčkova 1a, PSČ 638 00, IČ 44012373 na 
dobu neurčitou se šestiměsíční výpovědní lhůtou za cenu 5.000,- Kč/měsíčně s roční 
valorizací. 

Hlasováno pro 5  
 
 
 
 
2.3. Zveřejnění výzvy a zadávací dokumentace k podání nabídky a k prokázání splnění 
kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení.  
(Příloha č. 4 – 65 listů,  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-2011-001 
 



V souladu s Vnitřní směrnicí Rady města Kuřimi č. 1/2009/RM byl zajišťujícím odborem – odbor kancelář úřadu 
připraven text výzvy a zadávací dokumentace k projektu schválenému MVČR, Odborem strukturálních fondů 
pod registračním číslem žádosti projektu CZ.1.06/2.1.00/06.06730. Podpora z Integrovaného operačního 
programu, výzva 06, kontinuální, byla přidělena dne 29.9.2010 a 24.1.2011 bylo vydáno rozhodnutí o poskytnutí 
dotace č.j. MV-107434-4/OPF-2010. V rámci schválené podpory a Studie proveditelnosti tohoto projektu a 
termínů uvedených v žádosti předkládá odbor kancelář úřadu ke schválení text výzvy a zadávací dokumentace, 
který bude také odsouhlasen Centrem pro Regionální rozvoj ČR. Po vyjádření této instituce bude dle 
stanovených lhůt veřejná zakázka zveřejněna v rámci Informačního systému veřejných zakázek v uveřejňovacím 
subsystému a na naší elektronické úřední desce a bude jmenovitě osloveno minimálně 5 zájemců na realizaci této 
zakázky. Struktura zdrojů financování tohoto projektu je uvedena v příloze č.8. 
Schválení vyčlenění finančních prostředků na spolufinancování projektu ve výši 15% způsobilých výdajů 
schválilo ZM na zasedání ze dne 26.1.2010 pod číslem usnesení 1002/2010.  
Po poradě s Ing. Varmužkou a Mgr. Zimmermannovou nebyla do výzvy zahrnuta položka rozšíření spisové 
služby o platební terminál, který by umožňoval placení poplatků platebními kartami. Z hlediska realizace stojí 
rozšíření informačního systému GINIS o tuto funkčnost 16.500,- (jedno pracoviště) a příslušná banka si pak 
účtuje 2% z obratu za měsíc, pokud nedosáhne objem 30.000,- účtuje si poplatek i za pronájem terminálu. Bylo 
by vhodné nejdříve rozhodnout o realizaci tohoto záměru s přihlédnutím na dodatečné finanční výdaje za každou 
platbu pro město. Samotnou realizaci doporučuji provést vzhledem ke smluvnímu vztahu s bankou a provádění 
následných kontrol projektu mimo tento projekt i z důvodu dalších ročních provozních nákladů, které nemohou 
být do projektu zahrnuty (2% z obratu bance a roční udržovací poplatky za moduly pokladny). Zahrnutí tohoto 
rozšíření do výzvy by nás také zavazovalo k jeho realizaci a následné prokazování uznatelných nákladů by bylo 
problematické. 
 
Příloha č.1: Výzva VZ TC, eSSL a Vi ORP Kuřim 
Příloha č.2: Zadávací dokumentace VZ TC, eSSL a Vi ORP Kuřim 
Příloha č.3: Příloha č.1 ZD vzor Krycí list ZD VZ TC, eSSL a Vi ORP Kuřim 
Příloha č.4: Příloha č.2 ZD – část A_TC ORP Kuřim 
Příloha č.5: Příloha č.3 ZD – část B_eSSL ORP Kuřim 
Příloha č.6: Příloha č.4 ZD – část C_Vi ORP Kuřim 
Příloha č.7: Příloha č.5 ZD Smlouva o dílo ORP Kuřim 
Příloha č.8: Struktura zdrojů financování projektu celkem 
Příloha č.9: Kalkulace rozšíření pokladny o platební karty 
 
Přítomni informatici Marek Svoboda a Radek Jízdný 
Ing. D. Sukalovský: Ptá se, zda je zakázka realizovatelná ve stanovené době a za stanovené peníze. Pokud ano, 
obává se, že to přinese problémy, bude to nákladné na budoucí provoz. 
M. Svoboda: Je tam to, co vyhovuje nejvíc stávajícímu systému úřadu. Obdržel jsem připomínky od PaedDr. 
Holmana, vše jsme prošli s R. Jízdným a máme k tomu připravené vyjádření. Moc připomínek jsme 
nezapracovali. Výzva je zaslaná na CRR k vyjádření. Zatím nepřišla odpověď. Ještě jsme upravili nějaké 
drobnosti, např. zahrnutí dopravy do ceny apod. Opravdu drobnosti. 
Ing. D. Sukalovský: Byli jsme odborníkem upozornění na slabé stránky. Údajně to nelze udělat za tu cenu 
kvalitně. Dále se za provozu budou řešit věci, které nebyly dobře udělány, budou se řešit průběžně a město je 
bude platit. Další problém, pokud by to dělala menší firma, mohli by vyměnit personál a časem by nevěděli, o co 
jde. 
M. Svoboda: Malá firma to dělat nemůže, nesplní parametry výzvy – ISO, výše pojištění apod. Musí být 
vytvořen tým odborníků, který to bude realizovat. Prodraží se to v tom smyslu, že součástí není další servis, 
takže to bude dále město platit. 
Ing. D. Sukalovský: Je to možné zvládnout časově, aby nedošlo k vícepracem v provozu, které bude platit 
město? 
M. Svoboda: Náklady tam určitě budou, o tom víme a nemohli bychom bez toho o dotaci požádat. Vícenáklady – 
průběžně můžeme konečnou fázi realizace změnit – požádat o změnu projektu a termínu realizace. Pokud to 
budeme ale ještě protahovat, realizovat po měsíci září, budou peníze uvolněny až další rok, což by mohl být pro 
nás problém. Pokud bude teď schváleno a začneme soutěžit, měli bychom to v plánovaném termínu schválit. 
Ing. D. Sukalovský: Nebude přenesena část nákladů do vícenákladů během provozu? 
M. Svoboda: Ne, je přesně stanovený hardware, bude ošetřeno smluvně – v rámci podmínek výzvy. Další výzva 
bude na firmu na servis a služby v rámci technologického centra. Záruka je součástí výzvy, ale ne další servis po 
5 letech. To bude dále vysoutěženo. Ve studii proveditelnosti máme nastíněné řešení na jiné technologii, ale to 
by neměl být problém, ke studii proveditelnosti se v tomto bodě moc nepřihlíží – dle odboru strukturálních fondů 
MV. 
R. Jízdný: Navrhuji, aby ve výběrové komisi byli nezávislí odborníci. 
 
 
Návrh usnesení: RM souhlasí se zveřejněním 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.1.06/2.1.00/06.06730. 

 
Materiál byl stažen předkladatelem z jednání. 
 
 
 
 
3.3. Němcová Věra – výpověď nájmu bytu 
(Příloha č. 7, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracoval Mgr. P. Kavka) 
 
Paní Věra Němcová je nájemcem obecního bytu č. XXX o velikosti 2 + 1, který je umístěn ve III. NP bytového 
domu č.p. XXX v XXX na pozemcích p.č. 4295 a 4296 vše k.ú. Kuřim. Nájemce řádně neplní povinnosti 
plynoucí z nájemní smlouvy zejména tím, že neplatí předepsané nájemné včetně záloh na služby. Dle podkladů, 
které dodal správce bytu – INVESTSERVIS RK s.r.o. dlužil nájemce ke dni 31.12.2010 částku ve výši XXX,- 
Kč + poplatek z prodlení. 
Na konci roku 2009 uhradili za pí Němcovou dluh ve výši XXX,- Kč její příbuzní. Platební morálka se však 
nezlepšila. 
 
Vzhledem k výše uvedenému navrhuje OMP, aby byla paní Věře Němcové dána výpověď nájmu bytu ve smyslu     
§ 711 odst. 2 písm. b) OZ. Důvodem je hrubé porušení povinností nájemce. Výpovědní lhůta činí tři měsíce a 
počíná běžet od prvého dne měsíce následující po měsíci, v němž byla výpověď doručena nájemci.   
 
Přijaté usnesení:  70/2011 RM schvaluje výpověď nájmu bytu č. XXX umístěného ve III. NP bytového 

domu č.p. XXX ul. XXX paní Věře Němcové, trvale bytem Kuřim, ve smyslu § 711 odst. 2 
písm. b) občanského zákoníku. Výpovědní lhůta činí tři měsíce. 

Hlasováno pro 5  
 
 
 
 
3.4. Dlapová Renata – výpověď nájmu bytu 
(Příloha č. 7, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracoval Mgr. P. Kavka) 
 
Paní Renata Dlapová je na základě rozhodnutí o přidělení bytu ze dne 18.08.1991 nájemcem obecního bytu č. 
XXX o velikosti 2 + 1, který je umístěn v I. NP bytového domu č.p. XXX v ul. XXX na pozemcích p.č.XXX, 
k.ú. Kuřim. Nájemce řádně neplní povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy zejména tím, že neplatí předepsané 
nájemné včetně záloh na služby. Dle podkladů, které dodal správce bytu – Správa bytů Kuřim, s.r.o. dlužil 
nájemce ke dni 31.12.2010 částku ve výši XXX,- Kč + poplatek z prodlení. V roce 2009 byl sepsán s pí 
Dlapovou splátkový kalendář na úhradu předchozích dluhů. Tento však není od dubna 2010 dodržován. 
Město Kuřim drží pravomocný platební rozkaz pro částku XXX,- Kč, který bude předán exekutorovi 
k vymáhání. 
 
Vzhledem k výše uvedenému navrhuje OMP, aby byla paní Renatě Dlapové dána výpověď nájmu bytu ve 
smyslu § 711 odst. 2 písm. b) OZ. Důvodem je hrubé porušení povinností nájemce. Výpovědní lhůta činí tři 
měsíce a počíná běžet od prvého dne měsíce následující po měsíci, v němž byla výpověď doručena nájemci.   
 
Přijaté usnesení:  71/2011 RM schvaluje výpověď nájmu bytu č. XXX umístěného v I. NP bytového domu 

č.p. XXX ul. XXX paní Renatě Dlapové, trvale bytem Kuřim, ve smyslu § 711 odst. 2 písm. 
b) občanského zákoníku. Výpovědní lhůta činí tři měsíce. 

Hlasováno pro 5  
 
 
 
 
3.5. Jaromír  Svítil - přechod nájmu  
(Příloha č. 7, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracoval Mgr. P. Kavka) 
 
Dne 15.11.2010 zemřel nájemce obecního bytu č. XXX o velikosti 2+1 s příslušenstvím paní Alena Svítilová 
naposledy trvale bytem Kuřim. O přechod nájmu požádal syn nájemce pan Jaromír Svítil, trvale bytem Kuřim. 
Trvalé užívání a vedení společné domácnosti bylo žadateli potvrzeno ověřenými podpisy nájemců dvou 
sousedních bytů. Na základě vyjádření správce vázne na předmětném bytu ke dni 31.12.2010 dluh ve výši 
XXX,- Kč + poplatek z prodlení, který je formou splátkového kalendáře umořován. Výše jmenovaný splňuje 



všechny podmínky přechodu nájmu bytu dle § 706 odst. 1) OZ a OMP doporučuje uzavřít s žadatelem nájemní 
smlouvu. Nájemci bylo doporučeno zvážit směnu bytu za menší. 
 
Přijaté usnesení: 72/2011 RM bere na vědomí v souladu s § 706 OZ přechod nájmu k bytu č. XXX ul. 

XXX, Kuřim, ve prospěch pana Jaromíra Svítila, trvale bytem Kuřim. 
Hlasováno pro 5  
 
 
 
 
3.6. Sportovně střelecký klub TOS Kuřim – uzavření smlouvy 
(Příloha č. 7, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracoval Mgr. P. Kavka) 
 
RM na své schůzi dne 12.01.2011 pod č. usnesení 12/2011 vyhlásila záměr na výpůjčku nebytového prostoru 
(sklad CO) o výměře 2 x 3 m umístěného v I. podzemním podlaží bytového domu č.p. 899 v ul. Na Královkách 
ve prospěch Sportovně střeleckého klubu TOS Kuřim, se sídlem Blanenská 257, Kuřim, IČ: 15547353 na dobu 
určitou tří let. Záměr byl na úřední desce zveřejněn v období od 20.01.2011 do 08.02.2011. K záměru se nikdo 
nevyjádřil. Byly tedy splněny veškeré podmínky, které požaduje § 39 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. 
 
Přijaté usnesení: 73/2011 RM schvaluje výpůjčku nebytového prostoru (sklad CO) o výměře 2 x 3 m 

umístěného v I. podzemním podlaží bytového domu č.p. 899 v ul. Na Královkách ve 
prospěch Sportovně střeleckého klubu TOS Kuřim, se sídlem Blanenská 257, Kuřim, IČ: 
15547353 na dobu určitou tří let. 

Hlasováno pro 5  
 
 
 
 
3.7. Ohřívač vody – prodej 
(Příloha č. 7, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracoval Mgr. P. Kavka) 
 
Správa bytů Kuřim, s.r.o. zakoupila dne 20.7.2009 el. ohřívač vody zn. Tatramat EOV 82 v ceně 4.889,- Kč, 
který byl umístěn v bytu č. XXX na ul. XXX, jehož nájemci jsou Jan a Rudolf Bikárovi. Jelikož v tomto bytě 
došlo v září 2010 k rekonstrukci topení, el. bojler již není využit a je uložen v garáži MěÚ Kuřim. Ani Správa 
bytů Kuřim s.r.o. ani INVESTSERVIS RK s.r.o. nemají el. bojler kam umístit. Z tohoto důvodu doporučuje 
OMP odprodej předmětného ohřívače, jelikož jeho uložením bez zavodnění se z důvodu koroze  denně snižuje 
možnost jeho dalšího využití. Zájem projevil pan Radim Šplíchal, trvale bytem Kuřim, za cenu 2.500,- Kč. 
OMP v této souvislosti upozorňuje na skutečnost, že v budově MěÚ Kuřim je uložen od srpna 2009 ještě velký 
bojler z posilovny plaveckého areálu. O bojler přes opakované nabídky zatím nikdo neprojevil zájem.  
 
Přijaté usnesení: 74/2011 RM schvaluje uzavření kupní smlouvy s panem Radimem Šplíchalem, trvale 

bytem Kuřim, jejímž předmětem je prodej el. ohřívače zn. Tatramat EOV 82 za cenu 2.500,- 
Kč. 

Hlasováno pro 5  
 
 
 
 
3.8. Slaninová Romana – masážní a kosmetický salon v KD 
(Příloha č. 7 , předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracoval Mgr. P. Kavka) 
 
Ke dni 31.1.2011 byl ukončen v souladu s usnesením RM č. 10/2011 nájem nebytového prostoru (masážní a 
kosmetický salon v KD Kuřim) s pí Jitkou Burianovou, Kuřim. Výlučným nájemcem tohoto nebytového 
prostoru se tak stala pí Romana Slaninová, trvale bytem Kuřim, IČ: 47957751. Svou žádostí podanou dne 
2.2.2011 reagovala na valorizaci nájemného a ukončení nájemního vztahu ze strany Jitky Burianové. Sděluje, že 
za současné situace nemůže dostát svým finančním závazkům a žádá o souhlas s podnájmem ve prospěch třetí 
osoby a o prominutí poloviny nákladů do doby než najde nového spolupracovníka.  
Svou žádost odůvodňuje nesouhlasem s odchodem pí Burianové, která za sebe nenašla náhradu a omezením své 
podnikatelské činnosti, neboť po ukončení provozu restaurace se KD uzamyká mezi 17 - 18 hod. bez ohledu na 
přítomnost pí Slaninové v pronajatých prostorách. Jelikož sama pracuje i do 20 hod. cítí se tímto novým 
provozním řádem omezena, neboť z hygienických důvodů je pro ni otevírání večerním zákaznicím 
problematické. Musí přerušit svou práci, umýt se, otevřít dveře a poté se může znovu věnovat zákazníkovi. 
Finanční závazky plynoucí z nájemní smlouvy č. 2009/O/0043 jsou následující: 



a) nájemné – 2.499,- Kč/měs. 
b) služby – 2.233,- Kč/měs. 

OMP doporučuje udělit souhlas s podnájmem až v okamžiku, kdy bude znám případný podnájemce. V případě 
slevy na službách doporučujeme žádosti nevyhovět, protože náklady vznikají bez ohledu na míru využití 
nebytového prostoru. Navíc, pokud poklesne spotřeba vody a el. energie projeví se to nájemci ve vyúčtování, 
neboť má podružná měřidla těchto médií. Jelikož je nájemce částečně omezován novými pravidly provozu KD a 
poškozen náhlým odchodem společného nájemce, stojí za úvahu případná sleva na nájemném ve výši max. 
1.250,- Kč/měs. na období únor – duben 2011. Pí Slaninová by tak měla dostatečný prostor pro hledání nového 
podnájemce příp. společného nájemce.  
 
Přijaté usnesení: 75/2011 RM schvaluje slevu z nájemného ve výši 1.250,- Kč/měs. pí Romaně 

Slaninové, trvale bytem Kuřim, IČ: 47957751 na období únor – duben 2011 v souvislosti 
s nájmem nebytového prostoru – masážní a kosmetický salon v KD Kuřim. 

Hlasováno pro 4, proti 1 (PaedDr. David Holman ) 
 
 
 
 
4. Příspěvkové organizace a organizační složky města 
 
4.1. Zpráva o činnosti Centra sociálních služeb Kuřim 
(Příloha č. 8, 8A, předkládá J. Koláček, zpracovala Mgr. M. Bártová) 
 
V příloze předána zpráva o činnosti Centra sociálních služeb Kuřim, Zahradní 1275, Kuřim za rok 2010. 
 
Rada města zprávu projednala. 
 
 
 
 
4.2. Rozbor hospodaření CSS Kuřim za rok 2010 
(Příloha č. 8, 8B, předkládá J. Koláček, zpracovala Mgr. M. Bártová) 
 

celkem 2010  hlavní činnost  vedlejší činnost 
Příjmy celkem:   10 422 203,- Kč    9 740 727,- Kč      681 476,-Kč 
z toho vlastní příjmy    5 210 203,- Kč    4 528 727,- Kč      681 476,- Kč 
            příspěvek zřizovatele   4 200 000,- Kč    4 200 000,- Kč 
            dotace z MPSV    1 012 000,- Kč    1 012 000,- Kč 

Výdaje celkem :   10 180 828,- Kč    9 620 881,- Kč      559 947,- Kč 

 
Hospodářský výsledek:        241 375,- Kč        119 846,- Kč       121 529,- Kč  
 
Návrh na rozdělení hospodářského výsledku: navrhuji převod zisku ve výši 241 375,59 Kč do rezervního 
fondu. 
 
Příloha: Rozbor hospodaření CSS Kuřim za rok 2010. 
 
 
Přijaté usnesení: 76/2011 RM bere na vědomí rozbor hospodaření Centra sociálních služeb Kuřim, 

Zahradní 1275, Kuřim za rok 2010. RM schvaluje převod výsledku hospodaření Centra 
sociálních služeb Kuřim, Zahradní 1275, Kuřin za rok 2010 do rezervního fondu v částce 
241.375,59 Kč. 

Hlasováno pro 5  
 
4.3. Odpisový plán dlouhodobého majetku – aktualizace na rok 2011 
(Příloha č. 8, 8C, předkládá J. Koláček, zpracovala Mgr. M. Bártová) 
 
Z důvodu pořízení nového majetku došlo ke změně odpisového plánu na rok 2011 v Centru sociálních služeb 
Kuřim, Zahradní 1275, Kuřim. 
 
Přílohy: Odpisový plán CSS Kuřim na rok 2011. 
 



Přijaté usnesení: 77/2011 RM schvaluje odpisový plán Centra sociálních služeb Kuřim na rok 2011. 
Hlasováno pro 5  
 
 
 
 
4.4. Schválení změny odpisového plánu Mateřské školy Kuřim, Zborovská 887, okres 
Brno-venkov, příspěvkové organizace. 
(Příloha č. 9, 9A, předkládá J. Koláček, zpracovala Mgr. H. Němcová) 
 
Ředitelka Mateřské školy Kuřim, Zborovská 887, okres Brno-venkov, příspěvkové organizace Mgr. Lenka 
Slámová požádala o změnu odpisového plánu. Důvodem změny odpisového plánu je nákup kombinovaného 
sporáku do školní kuchyně v budově na ulici Komenského 1011. Účetně patří do drobného hmotného majetku a 
jeho hodnota se odepisuje. 

 

Název majetku Odpisová skupina Doba odepisování 
v letech 

Roční odp. sazba v 
% 

Hodnota 

Kombinovaný 
sporák 

2 10 let 10 % 85 000,- Kč 

Dle zřizovací listiny mateřské školy je veškerý movitý i nemovitý majetek, včetně přilehlých pozemků, předán 
mateřské škole k hospodaření, proto doporučujeme změnu odpisového plánu schválit. 
 
Příloha: 
Žádost o schválení odpisového plánu. 
 
Přítomna ředitelka MŠ a Mgr. H. Němcová. Okomentovaly jednotlivé příspěvky týkající se MŠ. 
 
Přijaté usnesení: 78/2011 RM schvaluje změnu odpisového plánu Mateřské školy Kuřim, Zborovská 887, 

okres Brno-venkov, příspěvkové organizace dle návrhu.    
Hlasováno pro 5  
 
 
 
 
4.5. Žádost o souhlas s přerušením provozu Mateřské školy Kuřim, Zborovská 887, 
okres Brno-venkov, příspěvkové organizace. 
(Příloha č. 10, 10A, předkládá J. Koláček, zpracovala Mgr. H. Němcová) 
 
Ředitelka Mateřské školy Kuřim, Zborovská 887, okres Brno-venkov, příspěvkové organizace Mgr. Lenka 
Slámová požádala Radu města Kuřimi o souhlas s přerušením provozu Mateřské školy Kuřim, Zborovská 887, 
okres Brno-venkov, příspěvkové organizace v době od 8. 8. 2011 do 31. 8. 2011 z důvodu umožnění čerpání 
řádné dovolené pedagogickým pracovnicím školy (viz příloha). 
Všichni pedagogičtí pracovníci mají ze zákona 8 týdnů řádné dovolené (dále jen ŘD) a 12 dnů studijního volna 
(dále jen SV). U pedagogů základních škol není s vybíráním ŘD a SV problém, 8 týdnů ŘD pokryjí hlavní 
prázdniny a 12 dnů SV prázdniny vedlejší. U pedagogů mateřských škol však vyvstává problém, většina 
mateřských škol má provoz téměř bez přerušení (kromě přípravného týdne na konci srpna), což způsobuje 
problém s vybíráním ŘD nebo SV. 
V době letních prázdnin bude pravděpodobně probíhat rekonstrukce stravovacího provozu mateřské školy na 
ulici Komenského 1011 a uzavření školy by pomohlo vyřešit situaci s dodáváním stravy. 
Zaměstnaní zákonní zástupci dětí mají dle zákoníku práce právo na 4 týdny dovolené na zotavenou, mnozí 
mohou čerpat navíc 1 týden dodatkové dovolené. Z toho důvodu se domníváme, že povolení uzavření provozu 
mateřské školy by nemělo zásadním způsobem narušit chod rodin.     
Ředitelka mateřské školy může přerušit provoz pouze se souhlasem zřizovatele a musí dát o tomto prokazatelně 
vědět zákonným zástupcům dětí, a to dva měsíce před plánovaným uzavřením mateřské školy. 
 
Příloha: 
Žádost ředitelky mateřské školy o přerušení provozu. 
 
Přijaté usnesení: 79/2011 RM souhlasí s přerušením provozu Mateřské školy Kuřim, Zborovská 887, 

okres Brno-venkov, příspěvkové organizace, a to v době od 8. 8. 2011 do 31. 8. 2011.  
Hlasováno pro 5  



4.6. Povolení výjimky z počtu dětí v Mateřské škole Kuřim, Zborovská 887, okres Brno-
venkov, příspěvkové organizaci. 
(Příloha č. 11, předkládá J. Koláček, zpracovala Mgr. H. Němcová) 
 
Dle § 2 odst. 2 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění, má třída mateřské školy 
nejméně v průměru 18 dětí a naplňuje se do počtu 24 dětí. Na základě § 23 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o 
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, může 
zřizovatel školy povolit výjimku + 4 děti, z počtu stanoveného prováděcím právním předpisem. V případě 
nižšího počtu dětí uhradí zřizovatel zvýšené výdaje na vzdělávací činnost školy, v případě vyššího počtu dětí 
musí být splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví a nesmí to být na újmu kvalitě vzdělávací činnosti. 
Z důvodu velkého počtu přihlášených dětí do naší mateřské školy, žádá ředitelka školy Mgr. Lenka Slámová 
zřizovatele o povolení výjimky z počtu dětí (viz příloha). 
 
Příloha: 
Žádost o povolení výjimky. 
 
Přijaté usnesení: 80/2011 RM povoluje Mateřské škole Kuřim, Zborovská 887, okres Brno-venkov, 

příspěvková organizace, výjimku z počtu dětí dle přílohy. 
Hlasováno pro 5  
 
 
 
 
4.7. Termín podávání žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání a návrh kritérií 
pro přijímání 
(Příloha č. 12, 12A, 12B, 12C, předkládá J. Koláček, zpracovala Mgr. H. Němcová) 
 
Dle § 34 odst. 3 a 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, předkládá ředitelka Mateřské školy Kuřim, Zborovská 887, okres 
Brno – venkov, příspěvkové organizace, Mgr. Lenka Slámová Radě města Kuřimi termíny pro podávání 
žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání a návrh kritérií pro přijímání. 
Zápis do mateřské školy na školní rok 2011/2012 se bude konat na všech pracovištích, 30. 3. a 31. 3. 2011 
v době od 13:00 do 16:00 hod. Při zápisu zákonní zástupci dítěte předloží rodný list dítěte, občanský průkaz 
zákonného zástupce dítěte a vyplněnou žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání a evidenční list. Obojí 
si mohou vyzvednout na všech pracovištích mateřské školy dne 24. 3. 2011 od 9:00 do 11:30 hod., kdy se bude 
konat „Den otevřených dveří“.  
Spolu s termínem zápisu předkládá ředitelka mateřské školy i návrh kritérií pro přijímání dětí k předškolnímu 
vzdělávání pro školní rok 2011/2012. 
Informace o příjímání dětí k předškolnímu vzdělávání budou v jednotlivých budovách mateřské školy 
zveřejněny způsobem v místě obvyklým a na internetových stránkách školy a města.  
Zákonní zástupci dítěte obdrží rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání písemně, 
doporučeným dopisem, do pátku 29. 4. 2011. 
 
Přílohy: 
1. Žádost o schválení termínu pro podávání žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání. 
2. Návrh kritérií pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání, termín zápisu a termín vyzvednutí rozhodnutí o 
přijetí. 
 
Ředitelka zpracuje rozbor týkající se poplatku za MŠ, možnosti případného zvýšení, a předloží jej RM. 
 
Přijaté usnesení: 81/2011 RM souhlasí s termíny podání žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání do 

Mateřské školy Kuřim, Zborovská 887, okres Brno – venkov, příspěvkové organizace pro 
školní rok 2011/2012. 

 
Přijaté usnesení: 82/2011 RM bere na vědomí „Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání a 

jejich umisťování na jednotlivá pracoviště Mateřské školy Kuřim, Zborovská 887, okres 
Brno – venkov, příspěvkové organizace ve školním roce 2011/2012“. 

Hlasováno pro 5  
 
 
 
 
 



5. Investice a výstavba 
 
5.2. „Stravovací provoz MŠ Komenského“ - schválení výzvy 
(Příloha č. 14, 14A, 14B, 14C, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala Ing. J. Lekešová) 
 
Na základě schváleného rozpočtu města na rok 2011 byla zpracována výzva, návrh smlouvy o dílo a návrh 
hodnotící komise pro zadávací řízení na uvedenou stavební akci.  
Předpokládané náklady na rekonstrukci stravovacího provozu dle projektové dokumentace je 6.100.000,- Kč. 
Z rozpočtu města bylo vyčleněno 4.900.000,- Kč, zbývající část  bude uhrazena z investičního fondu mateřské 
školy. Zajištění  dodávky jídel do mateřské školy o prázdninách zajistí kuchyně na ZŠ Tyršova. 
Termín plnění 27. 6. 2011 – 12. 8. 2011. 
OIRR zpracovalo výzvu a návrh smlouvy o dílo pro zahájení zadávacího řízení, který předkládáme RM ke 
schválení současně s návrhem hodnotící komise. Doručení nabídek do 22. 3. 2011.  
Hodnotícím kritériem je :  
Výše nabídkové ceny        85 % 
Záruky a smluvní pokuty                       15 % 

o délka záruční doby za jakost díla v měsících,  
o smluvní pokuta za prodlení s termínem předání díla – v Kč na každý i započatý den prodlení, 
o smluvní pokuta za prodlením s odstraněním kolaudačních vad a nedodělků – v Kč za každý i 

započatý den prodlení, 
   

Přílohy : výzva, návrh SOD, návrh hodnotící komise 
 
Přítomna ředitelka MŠ a Mgr. H. Němcová 
 
PaedDr. D. Holman: Prosím o seznámení Ing. Lekešové, aby všechny důležité parametry, jako délka záruky, 
apod., byly jako parametry výzvy a ve smlouvě, hodnotícím kritériem bude pouze cena. 
Z. Kříž: Kolik máte v investičním fondu? 
Ředitelka MŠ: Asi 2 miliony. 
Ing. D. Sukalovský: Shodneme se tedy na tom, že hodnotícím kriteriem bude cena – 100 %, a ostatní navrhovaná 
kriteria budou podmínky smlouvy. 
 
Rada města navrhuje změnu v hodnotící komisi – místo D. Sukalovského bude členem H. Němcová. 
 
Rada města žádá, aby v rámci stavebních úprav byla vyměněna okna. 
 
Přijaté usnesení: 83/2011 RM schvaluje čerpání prostředků z investičního fondu Mateřské školy 

Kuřim, Zborovská 887, okres Brno-venkov, příspěvkové organizace, ve výši 1.500.000,- Kč 
na stavební úpravy stravovacího provozu v budově Mateřské školy Komenského 1011. 

Hlasováno pro 5  
 

Přijaté usnesení: 84/2011 RM schvaluje zahájení zadávacího řízení na realizaci díla „Stravovací 
provoz  MŠ Komenského“, schvaluje znění výzvy k podání nabídky se změnou a jmenuje 
členy a náhradníky hodnotící komise ve složení podle návrhu se změnou. 

Hlasováno pro 5  
 
 
 
 

5.3 „Oprava sociálních zařízení MŠ Komenského a MŠ Zborovská“ - schválení výzvy 
(Příloha č. 15, 15A, 15B, 15C, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala Ing. J. Lekešová) 
 
O prázdninách se bude realizovat rekonstrukce stravovacího provozu v MŠ Komenského. Ředitelka  příspěvkové 
organizace po poradě s OIRR a Ing. Štarhou navrhuje zároveň provést rekonstrukci sociálních zařízení v budově 
MŠ Komenského (celkem 3 prostory) a poslední neopravené sociální zařízení v budově MŠ Zborovská.  
Předpokládané náklady na rekonstrukci všech zařízení je 800.000,- Kč. Rekonstrukce bude uhrazena 
z investičního fondu mateřské školy. 
Termín plnění 1. 7. 2011 – 15. 8. 2011. 
OIRR zpracovalo výzvu a návrh smlouvy o dílo pro zahájení zadávacího řízení, který předkládáme RM ke 
schválení současně s návrhem hodnotící komise. Doručení nabídek do 22. 3. 2011.  
Hodnotícím kritériem je : - výše nabídkové ceny    100 % 
Přílohy : výzva, návrh SOD, návrh hodnotící komise 
 



Ing. O. Štarha: Bude hrazeno z investičního fondu. Hodnotícím kritériem je pouze cena. 
Z. Kříž: Kolik je tam oken, nevyměníme to rovnou? 
Ředitelka: 4 okna na Zborovské a na Komenského přesně nevím. 
Z. Kříž: To by šlo vyměnit rovnou. Doporučoval bych to zahrnout všude, kde budeme něco takového dělat. 
Ing. O. Štarha: Pokud to rozpočet umožní, uděláme to. 
Z. Kříž: Může se to čerpat z rezervního fondu. 
Ředitelka MŠ: Ano, můžeme převést peníze z rezervního fondu do investičního a zaplatit to z toho. 
 
Rada města navrhuje změnu v hodnotící komisi – místo D. Sukalovského bude členem H. Němcová. 
 
Rada města žádá, aby v rámci stavebních úprav byla vyměněna okna. 
 
Přijaté usnesení: 85/2011 RM schvaluje čerpání prostředků z investičního fondu Mateřské školy Kuřim, 

Zborovská 887, okres Brno-venkov, příspěvkové organizace, ve výši 800.000,- Kč na 
opravu sociálních zařízení v budovách Mateřské školy Komenského 1011 a Mateřské školy 
Zborovská 887 dle požadavků ředitelky školy. 

Hlasováno pro 5  
 
Přijaté usnesení: 86/2011 RM schvaluje zahájení zadávacího řízení na realizaci díla „Oprava sociálních 

zařízení MŠ Komenského a MŠ Zborovská“,  schvaluje znění výzvy k podání nabídky a 
jmenuje členy a náhradníky hodnotící komise ve složení podle návrhu se změnou. 

Hlasováno pro 5  
 
 
 
 
5.1. „WELLNESS Kuřim – venkovní skluzavka“ - schválení výzvy 
(Příloha č. 13, 13A, 13B, 13C, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala Ing. J. Lekešová) 
 
Na základě schváleného rozpočtu města na rok 2011 byla zpracována výzva, návrh smlouvy o dílo a návrh 
hodnotící komise pro zadávací řízení na uvedenou stavební akci.  
Předpokládané náklady na dodávku venkovní skluzavky pro venkovní bazén a související úpravy jsou 
1.200.000,- Kč vč. DPH. Z rozpočtu města bylo vyčleněno 2.000.000,- Kč na revitalizaci prostoru venkovního 
bazénu. Dalším krokem bude dodávka hřiště pro nejmenší u dětského brouzdaliště. 
Termín uvedení do provozu : 16. 5. 2011. 
OIRR se zástupci WELLNESS Kuřim zpracovalo výzvu a návrh smlouvy o dílo pro zahájení zadávacího řízení, 
který předkládáme RM ke schválení současně s návrhem hodnotící komise. Doručení nabídek do 10. 3. 2011.  
Hodnotícím kritériem je : - výše nabídkové ceny     80 % 
   - délka záruční doby v měsících (min. 5 let)  20% 
Přílohy : výzva, návrh SOD, návrh hodnotící komise 
 
Ing. O. Štarha: Tady bych asi nedával jako hodnotící kriterium jen cenu. Abychom neměli levnou skluzavku, ale 
nekvalitní. 
PaedDr. D. Holman: Musí mít certifikát, je to ve výzvě. Musíme definovat kvalitní materiál. 
Z. Kříž: Navrhuji prověřit reference. Musí být definované provedení? 
Ing. O. Štarha: Navrhuji nechat to tam. 
 
Přijaté usnesení: 87/2011 RM schvaluje zahájení zadávacího řízení na realizaci díla „WELLNESS Kuřim 

– venkovní skluzavka“, schvaluje znění výzvy k podání nabídky a jmenuje členy a 
náhradníky hodnotící komise ve složení podle návrhu. 

Hlasováno pro 5  
 
 
 
 
6. Finanční záležitosti 
 
6.1 Rozpis rozpočtu 2011 
(Příloha č. 16, 16A, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracoval Ing. A. Varmužka) 
 
V souvislosti se schválením rozpočtu na rok 2011 je RM předkládán návrh rozpisu tohoto rozpočtu. Jeho úkolem 
je podrobnější určení výdajů již schváleného rozpočtu tak,aby odpovědné osoby znaly limity nakládání 
s rozpočtovými prostředky. Rozpis rozpočtu se provádí dle požadavků jednotlivých správců rozpočtových 



kapitol až do nejnižší úrovně, do položek. Tento rozpis byl již částečně přílohou při schvalování samotného 
rozpočtu v ZM (příjmová strana). Schválení tohoto rozpisu je v této fázi sice záležitostí administrativní, nicméně 
ze zákona povinnou.  
 
Projednání tohoto příspěvku byl přítomen Ing. A. Varmužka. 
 
Přijaté usnesení: 88/2011 RM schvaluje rozpis k rozpočtu Města Kuřimi na rok 2011. 
Hlasováno pro 5  
 
 
 
 
6. 2 Zpráva o stavu pohledávek města k 31. 12. 2010 
(Příloha č. 17, 17A, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracoval Ing. A. Varmužka) 

 
Na základě Vnitřní směrnice Rady města Kuřim č. 4/2008 o vymáhání pohledávek je RM předkládána souhrnná 
zpráva o stavu vymáhání pohledávek za období  roku 2010.  
 
Přijaté usnesení: 89/2011 RM bere na vědomí stav vymáhání pohledávek města za rok 2010. 
Hlasováno pro 5  
 
 
 
 
6.3 Žádost o finanční příspěvek na krmivo pro asistenčního psa 
(Příloha č. 18, 18A, předkládá J. Koláček, zpracovala Bc. T. Sojková) 
 
Paní Simona Kadlecová, trvale bytem Kuřim, držitelka průkazu pro těžce zdravotně postižené občany – ZTP/P, 
zcela odkázaná na invalidní vozík, podala dne 9. 2. 2011 žádost o finanční příspěvek na krmivo pro svého 
asistenčního psa na rok 2011 vedeného pod tetovacím č. 13689, známka č. 156, určeného a vycvičeného pro 
pomoc tělesně postiženým osobám. Na krmivo pro asistenčního psa nelze poskytnout finanční příspěvek 
z účelové dotace určené na sociální dávky.  
Jelikož poskytnutí příspěvku na výživu pro asistenčního psa není dávkou, kterou lze poskytnout ze zákona, 
doporučuje odbor sociálních věcí poskytnout příspěvek z  finančních prostředků města Kuřimi, rozpočtové 
položky RM 9002000000, formou daru ve výši  6.000,- Kč.  
V roce 2010 město poskytlo žadatelce příspěvek ve výši 6.000 Kč. 
 
Příloha č. 1: žádost. 
 
Přijaté usnesení: 90/2011 RM schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 6.000 Kč paní Simoně 

Kadlecové, trvale bytem Kuřim, na krmivo pro asistenčního psa určeného a vycvičeného pro 
pomoc tělesně postiženým občanům. 

Hlasováno pro 5  
 
 
 
 
7. Zprávy z jednání komisí RM 
 
7.1 Zápis z jednání komise dopravy   
(Příloha č. 19, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala Ing. V.Indrová) 
 
Radě města Kuřimi je předložen k projednání zápis z  jednání komise dopravy ze dne 7.2.2011. 
Příloha: zápis z jednání komise dopravy dne 7.2.2011 
 
Rada vyslovila podmínku, že města Kuřim bude u projektové dokumentace na cyklostezku Kuřim – Lipůvka – 
Nový Hrad hradit pouze tu část, která leží v kú. Kuřim. 
 
Přijaté usnesení: 91/2011 RM bere na vědomí závěry z jednání  komise dopravy ze dne 7.2.2011.  
Hlasováno pro 5  
 
 
 



 
8. Různé 
 
8.1 Informace k provozu Wellness Kuřim za období 1/2011 
(Příloha č. 20, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracoval Ing. J. Sojka) 
 
Počty návštěvníků (leden 2011, vs. rok 2010) 
1-2011 (aquapark) 
Celkem:    19 155 návštěvníků 
Denní průměr:    639 osob (152 % ve srovnání s rokem 2010) 
1-2011 (fitness a relax centrum) 
Celkem:    3 734 návštěvníků 
Denní průměr:    124 osob (159 % ve srovnání s rokem 2010) 
Rok 2010 (81 dnů provozu) 
Celkem:    34 106 návštěvníků aquaparku 

  6 280 návštěvníků fitness a relax centra 
Denní průměr (2010):   421 osob (aquapark) 
    78 osob (fitness a relax centrum) 
Vybrané ekonomické ukazatele (leden 2011, vs. rok 2010) 
Obrat za 1-2011  
Celkem:    2,45 mil. Kč vč. DPH 
z toho:  
aquapark a fitness centrum 1,62 mil. Kč vč. DPH (66 %) 
restaurace   0,41 mil. Kč vč. DPH (17 %) 
bistro + automaty  0,17 mil. Kč vč. DPH (7 %) 
pronájmy, fakturace  0,25 mil. Kč vč. DPH (10 %) 
 
Obrat za rok 2010 (81 dnů provozu) 
Celkem:    5,38 mil. Kč vč. DPH 
z toho:  
aquapark a fitness centrum 3,67 mil. Kč vč. DPH (68 %) 
restaurace   0,96 mil. Kč vč. DPH (18 %) 
bistro + automaty  0,30 mil. Kč vč. DPH (6 %) 
pronájmy, fakturace  0,45 mil. Kč vč. DPH (8 %) 
Výhled – únor 2011 
V lednu jsme zaznamenali nárůst návštěvnosti ve srovnání s prosincem nebo listopadem roku 2010. Za měsíc 
leden 2011 areál navštívilo 19 155 návštěvníků aquaparku a 3 734 návštěvníků fitness a relax centra. Celkový 
obrat za tento měsíc činil 2,45 mil. Kč. Průměrná denní návštěva činila za toto období 639 osob aquaparku a 124 
osob fitness a relax centra. 
V únoru 2011 (pouze 28 dní) bychom chtěli dosáhnout na 16,5 tis. návštěvníků aquaparku, 3,5 tis. návštěvníků 
fitness a relax centra a obrat cca 2 mil. Kč.  
K 16. 2. 2011 činila průměrná denní návštěvnost aquaparku 589 osob (92 % proti lednu 2011) a 130 osob ve 
fitness a relax centru (105 % ve srovnání s lednem 2011). 
 
 
 
 
8.2 Krich Jaroslav – prominutí poplatku z prodlení 
(Příloha č. 21, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracoval Mgr. P. Kavka) 
 
Pan Krich Jaroslav, trvale bytem Kuřim, je nájemcem obecního bytu č.XXX. Vzhledem k finančním problémům, 
které ho postihly po ztrátě zaměstnání následované zdravotními obtížemi, neplatil v loňském roce pravidelně 
nájemné. Ke dni 31.12.2010 dlužil pan Krich městu jistinu ve výši XXX,- Kč. Ta je již v plné výši uhrazena. 
Poplatek z prodlení byl ke dni 21.02.2011 vyčíslen ve výši – XXX,- Kč. Vzhledem k výše uvedenému požádal 
pan Krich dne 02.02.2011 o prominutí poplatku z prodlení a uzavření splátkového kalendáře. 
OMP doporučuje prominout ½ dlužné částky. 
 
Přijaté usnesení:  92/2011 RM schvaluje prominutí poplatku z prodlení z dlužného nájemného k bytu č. 

XXX ve výši ½ z částky XXX,- Kč panu Jaroslavu Krichovi, trvale bytem Kuřim, a 
uzavření splátkového kalendáře k jeho úhradě. 

Hlasováno pro 5  
 
 



 
 
8.3 Město Kuřim, Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. a manž. Dohnalovi, zřízení 
věcného břemene – stavba splaškové kanalizace v ul. Jelínkových 
(Příloha č.22, 22A, 22B, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracovala Ing. V. Fidrmucová) 
 
Usnesením Zastupitelstva města Kuřimi č. 1123/2004 ze dne 17.8.2004 bylo mimo jiné schváleno  bezúplatné 
nabytí stavby – prodloužení splaškové kanalizace v ul. Jelínkových, vybudovaných v rámci výstavby I. etapy 
rodinných domů v ulici Jelínkových z vlastnictví investorů manž. Dohnalových a manž. Peškových viz př. A. 
Podmínkou nabytí splaškové kanalizace je zřízení věcného břemene na pozemcích, které nebyly převedeny do  
vlastnictví města Kuřimi a to na pozemcích parc.č. 2786/29 a parc. č. 2786/52 vše v k.ú. Kuřim, které jsou ve 
vlastnictví manželů Ing. Radka Dohnala a Zdeňky Dohnalové, oba bytem Kuřim - viz geometrický plán č. 2675-
2330/2010 ze dne 9.12.2010 - viz př. B. 
 
Přijaté usnesení: 93/2011 RM schvaluje zřízení věcného břemene ve prospěch města Kuřimi,  se sídlem 

Jungmannova 968, PSČ 664 34 Kuřim, IČ 00281964  jako 1. oprávněného a společnosti 
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., se sídlem Brno, Hybešova 254/16, PSČ 657 33, IČ 
46347275 jako 2. oprávněného z věcného břemene ve věci „uložení a provozu splaškové 
kanalizace“ dle GP č. 2675 - 2330/2010 na pozemcích parc.č. 2786/29 a parc.č. 2786/52 vše 
v k.ú. Kuřim. Věcné břemeno bude zřízeno bezúplatně, na dobu neurčitou, náklady na jeho 
zřízení ponese povinný z věcného břemene.  

Hlasováno pro 5  
 
 
 
 
Závěry komise pro životní prostředí 
(Příloha č. 23, 23A, předkládá J. Koláček, zpracovala Ing. J. Sikorová) 
 
Komise pro životní prostředí se sešla 16.2.2011 v 17 h a na pořadu jednání byly tyto body: 
 

1) Projednání žádostí na kácení dřevin rostoucích mimo les v majetku města 
2) Prezentace hospodaření v lesích pro lesy zvláštního určení  

 3) Diskuze 
 
Příloha: 1) Zápis z komise ze dne 16.2.2011 
 2) Vybrané právní rámce hospodaření v lesích 
 
Přijaté usnesení: 94/2011 RM schvaluje závěry komise pro životní prostředí v bodě 2 a  body 1 a 3 bere na 

vědomí. 
Hlasováno pro 5  
 
 
 
 
8.4 Vyjádření ke stravovacímu provozu v budově mateřské školy na ulici Komenského 
1011 
(Příloha č. 24,  zpracovaly Mgr. L. Slámová, Mgr. H. Němcová) 
 
Školní jídelna mateřské školy na ulici Komenského 1011 má kapacitu 180 uvařených jídel. Z kapacitních 
důvodů v současné době není schopna pokrýt přípravu stravy všech pracovišť mateřské školy (kapacita je 365 
dětí + 52 dospělých) a neodpovídá hygienickým normám. 
Dle stávající legislativy byly postupně upravovány všechny stravovací provozy v základních školách a 
mateřských školách, až na tuto školní kuchyni. Z finančních důvodů byla požádána KHS Brno o povolení 
odkladu rekonstrukce. KHS Brno, na základě Rozhodnutí (č.j.12249/BM/HDD), stanovila výjimku pro 
provozování stravovacího zařízení mateřské školy na ulici Komenského 1011 do 31. 12. 2010. V letošním roce 
tedy musí být stravovací provoz pro přípravu a výdej stravy upraven tak, aby odpovídal platným hygienickým 
normám. Plánováno bylo, aby stravovací provoz byl rekonstrukcí upraven tak, aby pokryl přípravu stravy pro 
všechny výdejny na odloučených pracovištích mateřské školy.  
Výdejny stravy ve zbývajících budovách mateřské školy byly dle hygienických požadavků zrekonstruovány a 
nově vybaveny, až na budovu Komenského 1011. Zde byla rekonstrukce plánována spolu s kuchyní.  



Odhadem rekonstrukce každé z výdejen přišla zřizovatele na cca 1 300 000,- Kč (jedná se o průměrný odhad dle 
konzultace s Ing. Lekešovou), tedy celkem cca 5 300 000,-Kč (počítáme pouze výdejny stravy v budovách 
Jungmannova 885 a Zborovská 887). 
V současné době školní kuchyně na Komenského 1011 připravuje přesnídávky, obědy i svačiny pro sebe a 
budovu na Zborovské 887. Pro zbývající budovy se strava dováží ze základních škol na základě smlouvy o 
dodávce stravy. Jednotlivé základní školy dodávají stravu mateřské škole v rámci doplňkové činnosti. Děti a 
zaměstnanci mateřské školy jsou pro základní školu cizí strávníci a z tohoto důvodu musí mateřská škola hradit 
základním školám tzv. režijní – věcné náklady stravovacího provozu. 
Do věcných nákladů patří vše, co je třeba pro provoz kuchyně: např. energie, čistící prostředky, pořízení nového 
nádobí, ..... Zisk z doplňkové činnosti se využívá ve školách k posílení hlavní činnosti organizace (např. 
k nákupu vybavení, pomůcek, ....).    
Režijní položka 1 oběda pro děti     9,-Kč     
Režijní položka 1 oběda pro zaměstnance  26,-Kč     
 
Výpočet věcných nákladů na stravování dětí a dospělých v případě, že by pro mateřskou školu vařila 
školní jídelna základní školy: 
Stravování dětí 
365 dětí x 9,-Kč věcné náklady x 253 pracovní dní v roce 2011;  
3 285,-Kč x 253; věcné náklady na stravování dětí by činily 831.105,- Kč. 
Stravování dospělých 
52 dospělých x 26,-Kč věcné náklady x 253 dní v roce 2011; 
1 352,- Kč x 253; věcné náklady na stravování zaměstnanců by činily 342.056,- Kč. 
 
CELKEM věcné náklady, které by mateřská škola musela zaplatit základní škole jenom v roce 2011 by činily: 
1.173.161,- Kč 
 
Celkově by náklady mateřské školy za dodávku stravy od jiného dodavatele (základní školy) činily 1.173.161,- 
Kč. 
V současné době je kapacita mateřské školy 365 dětí a 52 zaměstnanců. Pokud by se v mateřské škole otevřela 
další třída, o počtu 28 dětí a tří zaměstnanců, vzrostl by počet dětí na 393 a počet zaměstnanců na 55, čímž by se 
částka za dovoz stravy ještě navýšila.  
Z uvedeného vyplývá, že o kolik finančních prostředků by si základní školy posílily svoji hlavní činnost, o tytéž 
prostředky by mateřská škola musela snížit svůj provozní rozpočet a zřizovatel by jí ho o tuto částku musel 
navýšit. Pokud by k navýšení nedošlo dostala by se mateřská škola do velmi tíživé finanční situace, která by 
mohla vyústit ve zvýšení školného až o 100% (současné školné je 390,- Kč).  
Pokud by stravovací provoz mateřské školy byl zachován a rozšířen na 500 stravovaných, nemusela by mateřská 
škola ze svého provozního rozpočtu vynakládat tak vysokou částku za stravování dětí a dospělých v základních 
školách, protože by nemusela platit věcné náklady. Investice do stravovacího provozu, kterou by v letošním roce 
zřizovatel vynaložil by se vrátila během cca 4 let. Mateřská škola by také měla možnost v rámci své doplňkové 
činnosti vařit přesnídávky, obědy a svačiny pro jiné právní subjekty a tím pádem by posilovala svoji hlavní 
činnost.  
 
Cena oběda, který pro zaměstnance uvaří vlastní školní jídelna mateřské školy je 23,-Kč. 
 
Stravovací provoz 
Moderní technologie, které by byly využívány v zrekonstruovaném stravovacím provozu, by značně snížily 
náklady na využívané energie. 
 
V případě zrušení stravovacího provozu, by se musely zrekonstruovat tři výdejny stravy v budově na ulici 
Komenského 1011. Celkový náklad na rekonstrukci by činil odhadem cca 3 000 000,-Kč. 
 
Mzdy zaměstnanců 
Náklady na platy zaměstnanců stravovacího provozu jsou plně hrazeny ze státního rozpočtu, rozpočet zřizovatele 
tedy žádným způsobem nezatěžují.  
 
Provoz mateřské školy 
V mateřské škole Kuřim je celoroční provoz. Ten bývá zcela uzavřen maximálně po dobu tří týdnu v období 
hlavních prázdnin. Školní kuchyně základních škol mohou ze zákona vařit pouze v době školního vyučování, což 
znamená, že by byl problém zajistit stravu v době hlavních i vedlejších prázdnin. Mateřská škola by si musela 
kuchyně najímat i se zaměstnanci za úplatu, na což nemá finanční prostředky. Nebo by musela mít mateřská 
škola podepsanou smlouvu o školním stravování ne se základní školou, ale s jinou mateřskou školou, jednalo by 
se však o cizí strávníky a stravu by opět platila v plné výši. Nevztahovaly by se na ni podmínky, které platí pro 
školní stravování. 



Nastal by problém s hrazením této služby. Ze státního rozpočtu by čerpat nemohla, takže by jí musel přispívat 
zřizovatel. 
V současné době mateřská škola o prázdninách ušetří část věcných nákladů, protože si o prázdninách zajišťuje 
stravu sama ve vlastní školní kuchyni.  
 
Normy pro školní stravování 
Normy pro školní stravování dětí předškolního věku jsou nastavené pro tuto věkovou kategorii dětí a plnění 
výživových norem se odráží ve spotřebním koši. Jsou jiné než pro děti školního věku.  
 
Shrnutí. 
 
Výhoda: 
Zřizovatel by nemusel vynaložit ze svého rozpočtu cca 4 000 000,- Kč na rekonstrukci školní kuchyně. 
Školní kuchyně základních škol by získaly více finančních prostředků z doplňkové činnosti. 
 
Pokud by byla školní kuchyně v mateřské škole zrekonstruována, mohla by vařit v doplňkové činnosti jiným 
subjektům a získat navíc finanční prostředky na posílení své hlavní činnosti. 
 
Ohrožení: 
Problém se zajištěním stravy pro mateřskou školu v době hlavních i vedlejších prázdnin, kdy školní kuchyně 
základních škol nevaří., což by mohlo ohrozit provoz mateřské školy. 
Navýšení školného v mateřské škole až o 100%.  
 
Nevýhoda: 
Placení věcných nákladů každoročně minimálně 1.173.161,- Kč. 
Rekonstrukce tří školních výdejen v hodnotě cca 3.000.000,-Kč. 
Příspěvek mateřské škole na pronájem školní kuchyně v základních školách a jejich zaměstnanců v době 
školních prázdnin. 
 
 
 
 
8.5 Informace ke sběrnému dvoru na ul. Havlíčkova 
(Příloha č. 25,  zpracovala Ing. J. Sikorová) 
 
Kuřim provozuje dva sběrné dvory, a to SD Havlíčkova a SD Podlesí. Avšak pouze SD Havlíčkova má povolení 
ke sběru  nebezpečných odpadů, a to rozhodnutím JMK 26818/2004/OŽP/Mel, jehož součástí je i provozní řád 
s platností do 30.6.2010. Pro prodloužení tohoto povolení musí město předložit nové vyjádření Krajské 
hygienické stanice v Brně, která nás upozornila, že dle vyhlášky z roku 2007 vydané pod č. 361/2007 Sb., 
kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci dle § 54 musí mít zaměstnanci k dispozici tekoucí vodu a 
záchod, nestačí už jen chemický záchod jako doposud. Pro zajištění těchto podmínek musí město vybudovat 
stavbu s tímto zázemím. Jako nejvhodnější se jeví prověřit možnost umístit buňku pro obsluhu na vedlejším 
pozemku (po společnosti Alten, která zřejmě měla přípojku pro vodu a kanalizaci pro své zaměstnance) a 
funkčně spojit plochu současného sběrného dvora (např. schody či rampou) a tohoto prostoru. Tímto zvětšením 
sběrného dvoru Havlíčkova by se zlepšila manipulace s kontejnery a umožnil sběr elektrozařízení (umístění 
nových sběrných prostředků, pro které ve stávajícím SD není dostatečné místo). 
 
Pokud město Kuřim nesplní podmínky KHS, nebude moci provozovat SD na Havlíčkové, protože nebude mít 
platný souhlas KÚ JmK. Což ve svém důsledku povede k tomu, že bude v provozu pouze SD Podlesí (do 
31.12.2012, do doby platnosti provozního řádu, pak i tam se bude muset vybudovat WC) a navíc v Kuřimi 
nebude možné sbírat nebezpečný odpad a ten pak bude končit na černých skládkách, jejichž likvidace je finančně 
značně nákladná.  
 
 
 
 
 
Různé 
 
PaedDr. D. Holman: Ve dnech 5. a 6. 4. se uskuteční veřejná projednávání přípravy kulturního domu a sportovní 
haly, vždy od 18:30 hod. v sále kulturního domu. 
Ing. O. Štarha: Architektonické návrhy jsou dobré, měli bychom se domlouvat s vítězem architektonické 
soutěže. 



PaedDr. D. Holman: Měli bychom hlavně postupovat koncepčně, nejdříve si musíme říct, co od budovy 
očekáváme a pak řešit, jaké na to pasují návrhy. 
 
Přijaté usnesení: 95/2011 RM pověřuje Komisi zdravého města organizací veřejné diskuse k záměru 

města Kuřimi – výstavba sportovní haly a rekonstrukce kulturního domu. 
Hlasováno pro 5  
 
 
 
 
Starosta ukončil jednání RM v 17:15 hod. 
 
 
 
 
 
Ing. Drago Sukalovský        Jiří Koláček 
starosta          1. místostarosta 
 
 
 
 
 
Ověřovatel zápisu: PaedDr. David Holman 

místostarosta 
 
 
 
V Kuřimi dne 23. 2. 2011 
Zapsala: Mgr. A. Zimmermannová 
 
 
 
 
 
 
Přílohy: 
1A   Plnění usnesení 
1B   Prodloužení termínu plnění usnesení RM 
2, 2A   Zpráva o činnosti odboru správního a vnitřních věcí za rok 2010 
3   Zpráva o činnosti odboru investičního a regionálního rozvoje za rok 2010 
4 Zveřejnění výzvy a zadávací dokumentace k podání nabídky a k prokázání splnění 

kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení.  
5 Objekt sociálního bydlení – Miroslav Hotárek 
6   Ahold Czech Republic, a.s. - pronájem části pozemku p.č. 293/1 k.ú. Kuřim 
7   Němcová Věra – výpověď nájmu bytu 
   Dlapová Renata – výpověď nájmu bytu 

Jaromír Svítil – přechod nájmu 
Sportovně střelecký klub TOS Kuřim – uzavření smlouvy 
Ohřívač vody – prodej 
Slaninová Romana – masážní a kosmetický salon v KD 

8, 8A, 8B, 8C  Zpráva o činnosti Centra sociálních služeb Kuřim za rok 2010 
Rozbor hospodaření Centra sociálních služeb Kuřim za rok 2010 
Odpisový plán dlouhodobého majetku Centra sociálních služeb Kuřim – aktualizace 
na rok 2011 

9, 9A Schválení změny odpisového plánu Mateřské školy Kuřim, Zborovská 887, okres  
Brno-venkov, příspěvkové organizace 

10, 10A Žádost o souhlas s přerušením provozu Mateřské školy Kuřim, Zborovská 887, okres   
Brno-venkov, příspěvkové organizace 

11 Povolení výjimky z počtu dětí v Mateřské škole Kuřim, Zborovská 887, okres Brno-
venkov, příspěvkové organizaci 

12, 12A, 12B, 12C Termín podávání žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání a návrh kritérií pro 
přijímání 

13, 13A, 13B, 13C  „WellnessKuřim – venkovní skluzavka“ – schválení výzvy 



14, 14A, 14B, 14C „Stravovací provoz MŠ Komenského“ – schválení výzvy 
15,15A, 15B, 15C „Oprava sociálních zařízení MŠ Komenského a MŠ Zborovská“ – schválení výzvy 
16, 16A   Rozpis rozpočtu města Kuřimi na rok 2011 
17, 17A   Zpráva o stavu pohledávek města Kuřimi k 31. 12. 2010 
18, 18A   Žádost o finanční příspěvek na krmivo pro asistenčního psa 
19   Zpráva z jednání Komise dopravy 
20   Informace o provozu Wellness Kuřim za období leden 2011 
21   Krich Jaroslav – prominutí poplatku z prodlení 
22, 22A, 22B  Zřízení věcného břemene v ul. Jelínkových 
23, 23A   Závěry komise pro životní prostředí 
24   Vyjádření ke stravovacímu provozu v budově MŠ Komenského 
25   Informace ke sběrnému dvoru na ul. Havlíčkova 
 
 


	Z á p i s   č í s l o  04/2011
	Měřitelné činnosti  ZA ROK 2010
	Provedení, či zajištění výběrových  řízení

	Výdaje celkem :   10 180 828,- Kč    9 620 881,- Kč      559 947,- Kč
	Hospodářský výsledek:        241 375,- Kč        119 846,- Kč       121 529,- Kč 
	4.3. Odpisový plán dlouhodobého majetku – aktualizace na rok 2011




<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


