
MĚSTO KU Ř I M  
 

Z á p i s 

ze zasedání Zastupitelstva města Kuřimi č. 03/2011 konaného dne 15. 2. 2011  
 
Přítomni:  
Ing. Drago Sukalovský – starosta 
Mgr. Ladislav Ambrož, Jiří Brabec, Ing. Rostislav Hanák, Jan Herman, PaedDr. David Holman, Mgr. Michaela 
Kalinová, Jiří Koláček, Ing. Miloš Kotek, Zdeněk Kříž, Ing. Petr Němec, Ivo Peřina, RNDr. Igor Poledňák, Ing. 
Oldřich Štarha, Vladislav Zejda – členové zastupitelstva města. 
 
Mgr. Alena Zimmermannová – tajemnice úřadu. 
 
Omluveni: Ing. Miluše Macková, MUDr. Renata Procházková 
 
Starosta zahájil zasedání ZM v 17:00 hodin, úvodem přítomno 14 členů ZM, tedy nadpoloviční většina. Po celou 
dobu jednání ZM nebyli přítomny: Ing. Miluše Macková, MUDr. Renata Procházková (omluveny). 
Zastupitel Vladislav Zejda se dostavil později v průběhu jednání ZM. 
Zasedání ZM je usnášeníschopné. 
 
Zápis z minulého zasedání byl ověřen bez připomínek. 
 
 
Návrhová komise: 1024/2011 - Mgr. Michaela Kalinová, Mgr. Ladislav Ambrož 
Hlasováno: pro 14, proti 0, zdrželi se 0, nebyli přítomni 3 
 
 
Ověřovatelé zápisu: 1025/2011 - Zdeněk Kříž, Ing. Rostislav Hanák 
Hlasováno: pro 14, proti 0, zdrželi se 0, nebyli přítomni 3 
 
 
Program: 

 
1. Snížení odměn členům a předsedům výborů ZM a komisí RM (původně materiál č. 17) 
2. Program finanční podpory kulturní, sportovní a spolkové činnosti města Kuřimi – výzva roku 

2011(původně materiál č. 18) 
3. Informace z jednání výborů ZM (původně materiál č. 19A, 19B, 19C) 
4. Počet členů Výboru finančního ZM (původně materiál č. 20) 
5. Nominace člena Výboru finančního ZM (původně materiál č. 21) 
6. Ustanovení zodpovědného politika a koordinátora Projektu Zdravé město a místní agendy 21 Kuřim 

(původně materiál č. 23) 
7. Vysílání motoristického televizního magazínu Motormix v kabelové televizi (původně materiál č. 24) 
8. Studie autobusové zastávky Kuřim, Díly pod sv. Janem (původně materiál č. 25, doplněno o přílohy 

25A, 25B) 
9. Informace – děkovný dopis TJ Sokol Kuřim, skalní masiv v ulici Podhoří, provoz Wellness Kuřim 

s.r.o. za období říjen – prosinec 2010 (původně materiály č. 28, 29, 30) 
10. Nominace člena Výboru kontrolního (nový materiál č. 31) 
11. Rozpočtové opatření města Kuřimi č. 3 
12. Různé 

 
Hlasování o návrhu programu ZM: 
Hlasováno: pro 14, proti 0, zdrželi se 0, nebyli přítomni 3 
 
Na jednání ZM se dostavil zastupitel V. Zejda – přítomno 15 členů ZM. 
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1. Snížení odměn členům a předsedům výborů ZM a komisí RM 
(Příloha č. 1, zpracoval a předkládá PaedDr. D. Holman) 
 
V tomto volebním období se v Kuřimi zvýšil počet politických subjektů v ZM. Voliči rozhodli, že je mají 
v zastupitelstvu zastupovat v počtu 8. Vzhledem k tomu, že je snahou RM a většiny zastupitelů zajistit i poměrně 
široké zastoupení opozice ve všech komisích a výborech, došlo v konečném důsledku k výraznému navýšení výdajů 
spojených s fungováním těchto orgánů. Nelze je přesně vyčíslit, protože to závisí na počtu zasedání i na počtu účastí. 
Je ale zjevné, že výrazným navýšením počtu členů orgánů samosprávy dojde k navýšení výdajů na jejich odměny 
v průběhu volebního období v řádu statisíců. S ohledem na význam posilování občanské  
samosprávy, zapojování občanů do správy města, se tato částka nemusí jevit jako významná. Uvážíme-li ale, že 
velká část nás občanů zapojených do poradních orgánů samosprávy je ochotna tuto práci pro obec odvádět i bez 
finančních nároků, nabízí se otázka, zda není na místě výši odměn si snížit. 
Je třeba si připomenout, že se nyní krátí odměny a snižují mzdy ve veřejném sektoru téměř všem. Státním 
zaměstnancům o 10%. V podmínkách kuřimské radnice se snižuje plat starosty a místostarostů (o cca 5%) a snižuje 
se příspěvek do sociálního fondu zaměstnanců MěÚ Kuřim o 25%.  
Tento návrh tedy předkládám nejen jako úsporné opatření, ale především jako signál, kterým říkáme: „Chceme snížit 
provozní výdaje, aniž bychom snížili zastoupení veřejnosti na správě města. Začínáme u sebe.“ 
Proto navrhuji snížit odměny předsedům a členům výborů a komisí o cca 25% a stanovit je nově takto:  
 
Nynější odměny: 
Předseda výboru a komise 1.200,- Kč měsíčně, pokud se uskutečnilo zasedání  
Člen komise a výboru 700,- Kč měsíčně, pokud se uskutečnilo zasedání  
 
Nově: 
Předseda výboru a komise 900,- Kč měsíčně, pokud se uskutečnilo zasedání  
Člen komise a výboru 500,- Kč měsíčně, pokud se uskutečnilo zasedání  
 
V souvislosti se změnou nařízení vlády 375/2010 Sb., je ZM předkládána možnost upravit i částky pro členy ZM a 
RM (bez návrhu). Toto nařízení snižuje stropy možných výplat odměn cca o 5%. 
 
Nynější odměny:      
Člen ZM – 500 Kč měsíčně 
Člen RM – 1.500 Kč měsíčně 
 
Nově možno až: 
Člen ZM – 827 Kč  
Člen RM –2.233 Kč 

 
 

Pro srovnání:  
Rok 2007 – 76 členů – 427.900 Kč 
Rok 2011 – 88 členů – 787.200 Kč (při 12ti zasedáních) 
                                     590.400 Kč   (při 9ti zasedáních) 
Dle nového návrhu:      566.400 Kč (při 12ti zasedáních)    
                                     424.800 Kč  ( při 9ti zasedáních )     

 
 
V diskuzi vystoupili: 
PaedDr. D. Holman – objasnil členům ZM svůj příspěvek. 
místostarosta Ing. O. Štarha – současná výše odměn platí od roku 2006, nebyla od té doby zvyšována. Počet členů 
komisí a výborů je vysoký, po roce by se mohla vyhodnotit jejich činnost.  
Ing. M. Kotek – nepodporuje snižování členů ani odměn, odměna pokryje náklady spojené s touto funkcí.  
J. Brabec – je třeba určit přesné rozmezí od – do, proč nejsou navrženy také změny odměny členů rady města?  
PaedDr. D. Holman – jedná se o odměnách členům komisí RM a výborů ZM, ne rady města. Sazba odměn se 
zvyšuje dle zastoupení členů ZM ve více komisích a výborech, kde se tyto odměny sčítají. 
J. Herman – tyto odměny přece již řešilo ustavující jednání zastupitelstva města 4. 11. 2010, tak proč to po dvou 
měsících měnit? 
Z. Kříž – navrhuje dát přehlednou tabulku na web města – odměny členům ZM, RM, komise a výbory 
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Návrh usnesení: ZM stanovuje podle § 84, odst. 2 písm. u) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, 
peněžité plnění spojené s výkonem funkce členů výborů, kteří nejsou členy zastupitelstva, dle 
zápisu. Stejné plnění se přiznává i členům komisí.  

Hlasováno: pro 1, proti 0, zdrželi se 14 nebyli přítomni 2  (usnesení nebylo přijato) 
 
       
Návrh usnesení: ZM stanovuje podle § 84, odst. 2 písm. n) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění, 

měsíční odměnu neuvolněným členům zastupitelstva, dle zápisu. Odměna bude poskytována od 
1. 1. 2011. 

Hlasováno: pro 1, proti 0, zdrželi se 14, nebyli přítomni 2  (usnesení nebylo přijato) 
 
 
 
 
2. Program finanční podpory kulturní, sportovní a spolkové činnosti města 
Kuřimi – výzva roku 2011 
(Přílohy č. 2, 2A, 2B, předkládají Mgr. L. Ambrož a I. Peřina, zpracovali Mgr. J. Jandl a H. Koláčková) 
 
V období od 15. prosince 2010 do 12. ledna 2011 byla vyhlášena výzva k podávání žádostí o dotace podle 
Programu finanční podpory kulturní, sportovní a spolkové činnosti města Kuřimi pro kalendářní rok 2011.  
Podané žádosti z oblasti sportovní jsou ve výši 1.597.407,- Kč a podané žádosti z oblasti kulturní a spolkové jsou ve 
výši 1.577.480,- Kč. 
 
Dne 18. 1. 2011 zasedal Výbor pro sport ZM, který posuzoval podané žádosti o dotace z „Programu finanční 
podpory kulturní, sportovní a spolkové činnosti města Kuřimi“ z oblasti sportovní v rámci výzvy roku 2011. Výbor 
pro sport navrhl udělení dotací ve výši  930.879,- Kč, viz příloha A. 
 
Dne 18. 1. 2011 zasedal Výbor pro kulturu a spolkový život ZM, který posuzoval podané žádosti o dotace z 
„Programu finanční podpory kulturní, sportovní a spolkové činnosti města Kuřimi“ z oblasti kulturní a spolkové 
v rámci výzvy roku 2011. Výbor pro kulturu a spolkovou činnost navrhl udělení dotací ve výši 761.350,- Kč, viz 
příloha B. 
 
 
Příloha č. A: žádosti o dotace z oblasti sportovní + zápis Výboru pro sport ZM. 
Příloha č. B: žádosti o dotace z oblasti kulturní a spolkové + zápis Výboru pro kulturu a spolkový život ZM. 
 
V diskuzi vystoupili: 
starosta Ing. D. Sukalovský – vysvětlil podrobně tyto žádosti o dotace. Byla doplněna i žádost OREL jednota 
Kuřim, (50.000,- Kč na „Celoroční činnost Orla“), kterou již nestihly projednat příslušné výbory ZM. Svojí 
povahou patří spíše do kulturní oblasti. 
I. Peřina (předseda Výboru pro sport ZM) – kritéria nejsou dokonalá, sportovní výbor měl připomínky, žadatelé se 
cítí omezení. Sportovní výbor se rozhodl na základě stávajících kritérií. V budoucnu je nutno je nastavit jinak – určit 
přesné částky pro oblast sportu i oblast kultury. Návrhy je třeba probrat a posoudit či schválit tak, jak doporučil 
Výbor pro sport ZM. 
starosta Ing. D. Sukalovský – podmínky byly známy dopředu, Výbor pro sport si stanovil podmínky až ex post. 
Mgr. L. Ambrož (předseda Výboru pro kulturu a spolkový život) -  pro příště navrhuje celkovou finanční částku na 
PFP města Kuřimi rozdělit v poměru 40:60 ve prospěch sportu a odpadnou vzájemné spory, kolik má která oblast 
získat. 
Ing. P. Němec – poměr 60:40 by mělo rozhodnout ZM. 
PaedDr. D. Holman – ptá se, zda je to správný postup? 
Ing. M. Kotek – pokud jsou připomínky, řekněme si je. 
RNDr. I. Poledňák – budou se probírat jednotlivé dotační položky bod po bodu? 
starosta Ing. D. Sukalovský – navrhuji orientační hlasování, zda to budeme probírat po jednotlivých položkách či 
budeme hlasovat en block. 
PaedDr. D. Holman – procedura en block se změnami znamená diskuzi či pozměňovací návrhy. Jinak se bude 
probírat bod po bodu. 
J. Brabec – pokud se budou prohazovat návrhy, hrozí jejich finanční navýšení, nikoliv snížení. Komu se ubere či 
budeme schvalovat další rozpočtové opatření ZM k navýšení PFP. Oba výboru škrtaly z původně předložených 
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návrhů, protože byl dohodnut finanční limit po vzájemné dohodě mezi oběma výbory. Souhlasí snad členové ZM 
s případným navýšením PFP nad rámec navržený oběma výbory? 
PaedDr. D. Holman – proběhne diskuze, ZM může případně rozhodnout jinak, než navrhly výbory. Když se někomu 
navýší, jinde se poníží, rozpočtovým opatřením se dá schválit možná finanční rezerva. Je více faktorů, jak v tomto 
postupovat. Věříme členům výborů v jimi předložených návrzích. 
J. Brabec – pokud většina nepřijme žádnou změnu, ZM posvětí návrhy výborů. Členové výboru měli na posouzení 
návrhů více času. 
RNDr. I. Poledňák – není možné upřít členům ZM právo diskuze a případně předkládat pozměňovací návrhy –  
navrhuje u kulturní a spolkové dotace – řádek č. 9 – SOŠ a SOU Kuřim, s.r.o. (Koncerty Escape Live Music 2011) - 
snížit na částku ze 100.000,- Kč na 50.000,- Kč.  
starosta Ing. D. Sukalovský – nikdo neupírá členům ZM právo podávat protinávrhy, je nutno se pouze dohodnout, 
jak bude ZM při schvalování dotací z PFP města Kuřimi postupovat. 
Ing. R. Hanák – věřme stanoviskům a předloženým návrhům výborů ZM a dle tohoto hlasujme. 
Ing. M. Kotek – podává také protinávrh u sportovní dotace – řádek č. 41 - Plavecký klub Kuřim (Plavecký výcvik 
dětí) - navýšit finanční částku o 20.000,- Kč. 
Ing. R. Hanák – v tomto byla nižší částka, sportovní výbor ji navýšil. 
Ing. M. Kotek – kultura, řádek č. 13 – podporuje žádost o dotaci u Aleše Kadlece - KOTVA KA – navrhuje mu 
přidělit dotaci 75.000,- Kč, přestože příslušný výbor nedoporučil tomuto žadateli dotaci schválit. 
PaedDr. D. Holman – žádost A. Kadlece – KOTVA KA by se mohla podpořit, ale z jiné kapitoly rozpočtu města 
Kuřimi, např. informační činnost města.  
V. Zejda – zarazil jej pokus o omezení diskuze ZM, podporuje kolegu RNDr. I. Poledňáka, ale ZM musí mít konečné 
slovo.  
starosta Ing. D. Sukalovský – jednání výborů je veřejné, členové ZM se jich přece mohli zúčastnit a uplatnit tam své 
připomínky. 
RNDr. I. Poledňák – zastupitelé nemohou být přece zbaveni práva vystoupit na jednání ZM k jakémukoliv 
projednávanému bodu. 
starosta Ing. D. Sukalovský – nikdo nebyl zbaven práva vystoupit, řešila se jen procedurální záležitost, zda se bude 
hlasovat en block nebo bod po bodu. 
J. Brabec – žádost A. Kadlece - KOTVA KA nesplnila zadané podmínky, žádost nebyla předložena na předepsaném 
formuláři a řádně odůvodněna, může si zažádat o příspěvek z jiné kapitoly rozpočtu města. 
 
 
Ing. M. Kotek – navrhuje u sportovní dotace – řádek č. 41 - Plavecký klub Kuřim (Plavecký výcvik dětí) - 
navýšit finanční částku o 20.000,- Kč 
Hlasováno: pro: 6, proti 0, zdržel se 9, nebyli přítomni 2  (návrh nebyl nepřijat) 
 
 
RNDr. I. Poledňák - navrhuje u kulturní a spolkové dotace – řádek č. 9 – SOŠ a SOU Kuřim, s.r.o. (Koncerty 
Escape Live Music 2011) - snížit na částku 50.000,- Kč  
Hlasováno: pro: 6, proti 0, zdržel se 9, nebyli přítomni 2  (návrh nebyl nepřijat) 
 
 
PaedDr. D. Holman – navrhuje v usnesení o kulturních dotacích uvést „usnesení se změnou“, protože byly podány i 
jiné návrhy. 
 
RNDr. I. Poledňák – kulturní a spolkové dotace - navrhuje organizaci OREL jednota Kuřim (v žádosti, 
kterou nestihl projednat Výbor pro sport ani Výbor pro kulturu a spolkový život) finanční částku 50.000,- Kč 
na celoroční činnost této organizace, o kterou je žádáno.  
Hlasováno: pro 10, proti 0, zdržel se 5  (návrh byl přijat)  
 
 
Přijaté usnesení: 1027/2011 - ZM schvaluje uzavření smluv o poskytnutí dotací z Programu finanční podpory 

kulturní, sportovní a spolkové činnosti města Kuřimi z oblasti sportovní, v rámci výzvy roku 2011 
v bodech podle příloh.  

Hlasováno: pro 14, proti 0, zdrželi se 1, nebyli přítomni 2   
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Přijaté usnesení: 1028/2011 - ZM schvaluje uzavření smluv o poskytnutí dotací z Programu finanční podpory 
kulturní, sportovní a spolkové činnosti města Kuřimi z oblasti kulturní a spolkové v rámci výzvy 
roku 2011 v bodech podle příloh se změnou.  

Hlasováno: pro 14, proti 0, zdrželi se 1, nebyli přítomni 2   
 
 
 
 

3. Zprávy z jednání Výboru pro sport ZM, Výboru finančního ZM a Výboru 
kontrolního ZM  
(Přílohy č. 3A - 3D, předkládají I. Peřina, J. Herman a Z. Kříž) 
 
Členům ZM byly předloženy zápisy z jednání výborů ZM. 

 Výboru pro sport ZM ze dne 10. 1. 2010; 
 Výboru pro sport ZM ze dne 14. 2. 2010; 
 Výboru finančního ZM ze dne 17. 1. 2010; 
 Výboru kontrolního ZM ze dne 17. 1. 2010. 

 
 
V diskuzi vystoupili: 
I. Peřina – Výbor pro sport ZM zatím jednal 2x – projednal žádosti o dotace z PFP, organizační věci, přípravu akce 
Sportovec roku 2010.  
Z. Kříž – Výbor finanční ZM se sešel zatím 1x. 
starosta Ing. D. Sukalovský – zákon o obcích určuje pravomoc výborů finančních a kontrolních, pokud budou chtít 
kontrolovat více, musí to předem schválit ZM – citoval přesné znění zákona o obcích, kde se o tomto hovoří a 
odvolal se i na další právní výklad. 
RNDr. I. Poledňák – ptá se, kdo vypracoval tuto právní analýzu? 
starosta Ing. D. Sukalovský – je to komentář k zákonu o obcích, dodám dodatečně. 
J. Herman – Výbor pro kontrolu ZM jednal zatím  1x, další jednání se uskuteční 21. února 2011, schválil svůj plán 
činnosti rok 2011. Chtěl prověřit náklady na Sportovní stadion, výsledky jeho kontrol vždy budou předkládány ZM. 
RNDr. I. Poledňák – ptá se, proč by se Výbor pro kontrolu ZM měl zmocňovat ke konkrétní kontrole? 
PaedDr. D. Holman – mohlo by se to problematizovat, že ZM Výbor pro kontrolu k něčemu nezmocnil, hlasujme o 
kontrolách. 
J. Herman – jde o zprůhlednění všech finančních toků na investičních akcích. Navrhuje schválení zmocňujících 
usnesení ZM pro Výbor pro kontrolu. 
J. Brabec – tajemnicí úřadu byl rozeslán článek, jak mají vypadat usnesení z jednání obecních zastupitelstev rad. Jak 
vykládat pověření Výboru pro kontrolu, k tomuto by mělo být usnesení – kontrola služebních vozidel, příspěvkových 
organizací. Kontrolní orgány by měly být vybaveny usnesením ZM, aby kontrolovaný věděl, že kontrolující mají 
oprávnění ke kontrole. 
RNDr. I. Poledňák – nesetkal se s tím, že by kontrolní výbory musely čekat na zmocnění svým zastupitelstvem, 
pokud je toto zaváděno, omezuje se akční rádius kontrolního výboru v jeho činnosti. Je zaváděn precedens, co se 
může a nesmí kontrolovat. 
PaedDr. D. Holman – Kontrolní výbor je poradní a iniciativní orgán svého zastupitelstva, zatím mu nikdy nebylo 
bráněno v nějaké prováděné kontrole. 
starosta Ing. D. Sukalovský - citoval komentář ze zákona o obcích, okruhy kontrolní činnosti jsou stanoveny 
taxativně, k ostatním může zastupitelstvo výbor pověřit. 
J. Herman – doufá, že nedojde k zamítnutí iniciativy kontrolní činnosti Kontrolního výboru ze strany ZM. Tento 
výbor se bude pravidelně scházet vždy 14 dnů před jednání ZM, z jeho jednání je pořizován zápis, který se 
v materiálech předloží ZM k projednání.  
Ing. R. Hanák – ať Kontrolní výbor ZM kontroluje, pokud se narazí na nějaký problém, ZM mu dá mandát. 
místostarosta Ing. O. Štarha – kontrolní výbor ze své činnosti odpovídá obecnímu zastupitelstvu dle zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích. 
PaedDr. D. Holman –Všichni přece podporujeme kontrolní činnost Výboru pro kontrolu ZM. 
Ing. P. Němec – v zápise z Výboru pro kontrolu ZM je nešikovně formulován závěr ke kontrolní činnosti. Kontrolní 
výbor přece ze zákona může kontrolovat usnesení ZM a RM. 
J. Brabec – ZM bude podporovat vše, co není v rozporu se zákonem.  
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Přijaté usnesení: 1029/2011 - ZM ukládá Výboru kontrolnímu ZM provést kontrolu evidence a uložení veškeré 
projektové dokumentace a studií vypracovaných pro město Kuřim od roku 1996 a uložených na Městském úřadě 
Kuřim. 
Hlasováno: pro 14, proti 0, zdrželi se 1, nebyli přítomni 2 
 
 
Přijaté usnesení: 1030/2011 - ZM pověřuje Výbor kontrolní ZM zjistit personální skladbu, časovou posloupnost a 
provozní náklady sportovního stadionu za rok 2009 a 2010 do 21. 2. 2011. 
Hlasováno: pro 13, proti 0, zdrželi se 2, nebyli přítomni 2  
 
 
 
 

4. Počet členů Výboru finančního ZM 
(Příloha č. 4, zpracoval a předkládá Z. Kříž) 
 
V souvislosti s usnesením a doporučením Výboru finančního ZM navrhuji snížení počtu členů tohoto výboru z 11 na 
9. Motivem je vedle úspory nákladů také fakt, že výbor se usnáší nadpoloviční většinou hlasů všech členů, což může 
při vyšším počtu členů a případné neúčasti některých z nich hlasování komplikovat. Dosud bylo do tohoto výboru 
navoleno právě devět členů a zastoupeny jsou všechny strany zvolené do ZM. 
 
V diskuzi vystoupili: 
Z. Kříž – podporuje snížení počtu členů Výboru finančního ZM na 9. 
RNDr. I. Poledňák – toto nepodporuje, navrhuje naopak dovolbu o 1 nového navrženého člena Jana Vlčka, 11 členů 
Výboru finančního ZM schválilo ZM na zasedání v prosinci 2010. 
PaedDr. D. Holman – jak jsou jednotlivé politické strany zastoupeny ve Výboru finančním ZM? 
Z. Kříž – všechny strany zastoupené v ZM mají v současnosti své zastoupení ve Výboru finančním ZM. Citoval 
usnesení tohoto výboru, který snížení o jednoho člena doporučuje. 
PaedDr. D. Holman – podporuje snížení, všechny strany v současnosti mají po jednom svém zástupci ve Výboru 
finančním ZM, jen ODS tam má 2 členy (jde o koaliční stranu). 
 
 
Přijaté usnesení: 1031/2011 - ZM schvaluje nový počet členů Výboru finančního ZM na 9. 
Hlasováno: pro 10, proti 3, zdrželi se 2, nebyli přítomni 2  
 
 
 
 

5. Nominace člena do Výboru finančního Zastupitelstva města Kuřimi 
(Příloha č. 5, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracoval Mgr. J. Jandl) 
 
V návaznosti na zasedání ZM 14. 12. 2010, které zvolilo 9 členů z 11ti členného Výboru finančního ZM, zaslal člen 
zastupitelstva města RNDr. Igor Poledňák zastupitelstvu města návrh na nominaci pana Jana Vlčka, za člena 
Výboru finančního ZM. 
 
Na základě rozhodnutí ZM v předchozím bodě jednání stahuje zastupitel RNDr. I. Poledňák jako 
předkladatel tento bod z jednání ZM. 

 
 
 

 

6. Ustanovení zodpovědného politika a koordinátora Projektu Zdravé město a 
místní Agendy 21 Kuřim 
(Příloha č. 6, předkládá PaedDr. D. Holman, zpracovali Mgr. Š: Střítežská a Ing. M. Šiblová) 

 
RM zvolila dne 14. 12. 2010 pod usnesením č. 653/2010 PaedDr. Davida Holmana předsedou Komise Zdravého 
města. Jednou z podmínek pro zařazení města do kategorie D místních Agend 21 je ustanovení zodpovědného 
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politika a koordinátora Projektu Zdravé město a místní Agendy 21 Kuřim usnesením zastupitelstva. Zařazení do 
těchto kategorií (A, B, C, D a Z) je mimo jiné směrodatné pro možnosti získání dotací v rámci tohoto projektu. 
 
V diskuzi vystoupili: 
PaedDr. D. Holman – objasnil členům ZM tento příspěvek.  
starosta Ing. D. Sukalovský – zastupitel PaedDr. D. Holman je kompetentní osobou na tuto funkci. 
 
Z jednání ZM se vzdálil zastupitel RNDr. I. Poledňák – přítomno 14 členů ZM.  
 
 
Přijaté usnesení: 1032/2011 - ZM ustanovuje PaedDr. Davida Holmana zodpovědným politikem Projektu Zdravé 

město a místní Agendy 21 Kuřim. 
Hlasováno: pro 13, proti 0, zdrželi se 1, nebyli přítomni 3  

 
 

Přijaté usnesení: 1033/2011 - ZM ustanovuje Ing. Naďu Šiblovou koordinátorem Projektu Zdravé město a 
místní Agendy 21 Kuřim. 

Hlasováno: pro 13, proti 0, zdrželi se 1, nebyli přítomni 3    
 
 
 
 
7. Vysílání motoristického televizního magazínu Motormix v kabelové televizi 
(Příloha č. 7, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracovali Mgr. J. Davidová a Mgr. J. Jandl) 
 
Město Kuřim obdrželo nabídku šéfredaktora TV motoristického magazínu Motormix Pavla Jelínka na vysílání tohoto 
magazínu v Kuřimské kabelové televizi (KTN). Dle sdělení šéfredaktora se jedná o nestranný pořad, který informuje 
o úspěších kuřimského závodního týmu Michl Motorsport (několik titulů mistra Evropy). 
Pořad je nabízen do vysílání zdarma, i když náklady na jeho výrobu jsou nemalé. 
 
Zhotovitelem pořadů v KTN je společnost Direct Film s.r.o. Ve věci zpracování náplně informačního kanálu je mezi 
městem Kuřimí a společností Direct Film s.r.o. uzavřena smlouva o dílo č. 237/2007, kterou v prosinci 2007 
schválilo ZM. Tato smlouva je platná do 31. 12. 2011.  
 
Obchodní firma Direct Film s.r.o. se zařazením motoristického magazínu do vysílání  KTN nesouhlasí, jelikož 
licence, která je držiteli udělovaná Radou pro rozhlasové a televizní vysílání neumožňuje zařazovat reklamní vysílání 
a to jak v podobě sponzorských odkazů, tak product placementu či logotipů v obraze. 
Nabízený motoristický magazín, však reklamní vysílání obsahuje a jeho odvysílání by bylo porušením povinností a 
ze strany Direct Film s.r.o. a lze předpokládat, že by za toto porušení následovaly sankce ve formě pokuty vyměřené 
Radou pro rozhlasové a televizní vysílání   
 
V diskuzi vystoupili: 
starosta Ing. D. Sukalovský – vysvětlil a podrobně popsal předložený příspěvek. Directfilm s tímto nesouhlasí, nemá 
na to licenci. 
PaedDr. D. Holman – proč si má město Kuřim ubírat z vysílání KTN nějakou reklamou, toto nepodporuje. 
 
Na jednání ZM se vrátil zastupitel RNDr. I. Poledňák, přítomno 15 členů ZM. 
 
Ing. M. Kotek – navrhuje prověřit, zda není tento požadavek protiprávní. 
J. Brabec – až po odvysílání může rozhodnout RRTV, zda došlo k porušení zákona, proto nepodporuje schválení této  
žádosti. 
starosta Ing. D. Sukalovský – musela by se změnit smlouva s Directfilmem. 
 
 
Návrh usnesení:  ZM schvaluje zařazení motoristického magazínu Motormix do vysílání Kuřimské kabelové 

televize. 
Hlasováno: pro 0, proti 11, zdrželi se 4, nebyli přítomni 2  (usnesení nebylo přijato)   
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8. Studie autobusové zastávky Kuřim, Díly pod sv. Janem 
(Přílohy č. 8, 8A, 8B, zpracoval a předkládá Ing. M. Kotek) 
 
V jihovýchodní části města znatelně chybí autobusová zastávka Kuřim, Díly pod sv. Janem ve směru do centra 
města. Vybudování zastávky se oprávněně domáhají obyvatelé sídliště za sv. Janem, kde bydlí 1 500 lidí, ale i ostatní 
obyvatelé města, kteří by rádi cestovali veřejnou dopravou za nákupy do obchodních domů v této části města. 
Obyvatelé vznášejí své žádosti nejen na město, ale i na Kordis, DpmB a poukazují na nedostatek i v různých 
novinách. Město Kuřim promarnilo příležitost vybudovat zastávku současně se stavbou supermarketu Plus diskont 
(nyní Penymarket). V uplynulých dvou volebních obdobích se vedení radnice marně pokoušelo dohodnout s jedním, 
nebo druhým supermarketem na umístění zastávky na ploše parkoviště před obchodem. K zajíždění autobusů na 
parkoviště obchodů se ale nakonec postavil negativně i sám koordinátor IDS, společnost Kordis.  
Za této situace navrhuji zpracovat studii autobusové zastávky Díly pod sv. Janem, která by prověřila veškeré 
možnosti vybudování zastávky přímo na silnici II/385 jak z hlediska technického řešení, tak z hlediska 
majetkoprávního a stavebních nákladů a na základě této studie zpracovat co nejrychleji projekt, prověřit možnosti 
získání grantu na realizaci stavby a realizovat samotnou stavbu. Studie umístění zastávky by měla vycházet z těchto 
požadavků: 

- měla by umožnit obsluhu autobusových spojů jedoucích ve směru z Brna do Kuřimi 
- měla by umožnit obsluhu autobusových spojů jedoucích od nádraží k sokolovně, otáčejících se na 

kruhovém objezdu a pokračujících zpět k nádraží. 
- měla by být umístěna v blízkosti přechodu pro chodce u kruhového objezdu. 

 
 
V diskuzi vystoupili: 
Ing. M. Kotek – podrobně vysvětlil svůj příspěvek na Power pointové prezentaci a popsal genezi tohoto projektu. 
Komise dopravy RM podporuje tuto studii. 
 
Z jednání ZM odešel místostarosta Ing. O. Štarha - přítomno 14 členů ZM. 
 
Ing. P. Němec – existuje již projekt k tomuto? Je třeba udělat analýzu, kolik lidí bude tuto autobusovou zastávku 
využívat. 
Ing. M. Kotek – je třeba udělat kvalifikovaný odhad, dotaz na KORDIS, kolik lidí tam vystupuje u LIDLU. 
J. Brabec – jako častý cestující autobusem má celkem dobrý přehled o tom, kolik lidí přijíždí z Brna do Kuřimi 
autobusem č. 71 a vystupují u Sokolovny, plánovanou zastávku u LIDLU by využívalo více cestujících než zastávku 
o Sokolovny. 
starosta Ing. D. Sukalovský – RM v tomto pověřila místostarostu Ing. O. Štarhu jednání s vedením PENNY 
MARKET o pozemcích pro tuto autobusovou zastávku. Bývalý majitel PLUS toto v minulosti zásadně odmítal. 
J. Herman – ať je napřed jednání a potom následně ZM rozhodne o projektu. 
Ing. M. Kotek – jednalo se už s PLUSEM, ale nikdy se nic nevyjednalo v této věci. 
PaedDr. D. Holman – věří, že místostarosta Ing. O. Štarha se tohoto usnesení zhostí a bude jednat s majitelem 
PENNY MARKET. Nyní je nový vlastník, s ním snad bude snazší jednání. 
RNDr. I. Poledňák – volí var. č. 1 autobusovou zastávku na Dílech. 
J. Herman – ptá se, zda je to náš pozemek? 
Ing. M. Kotek – ne, pozemek nepatří města. Identifikuje to předložená studie, buď budeme hledat řešení nebo 
výmluvy. 
 
Na základě diskuze členů ZM stahuje zastupitel Ing. M. Kotek jako předkladatel tento bod z programu 
jednání ZM, ať místostarosta Ing. O. Štarha v této záležitosti dále jedná, následně potom ZM rozhodne. 
 
 
 
 

9A. Různé: Informace – děkovný dopis TJ Sokol Kuřim 
(Příloha č. 9A, předkládá Ing. D. Sukalovský) 

 
Členům ZM byl předložen děkovný dopis TJ Sokol Kuřim, ve kterém TJ Sokol děkuje vedení města a ZM za 
významnou pomoc při financování významných investičních akcí v roce 2010. 
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K tomuto příspěvku nebylo ZM přijato žádné usnesení. 
 
 
 
 

9B. Různé: Skalní masiv v ulici Podhoří 
(Příloha č. 9B, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracovali Mgr. J. Davidová aj. Chaloupková) 
 
Město Kuřim na základě události z loňského května, kdy se na rodinný dům v ulici Podhoří v Kuřimi sesunul kus 
skály, oslovilo vlastníky nemovitostí v ulici Podhoří a U Rybníka s nabídkou posouzení skalního masivu v této 
lokalitě. O provedení tohoto posouzení projevilo zájem cca polovina oslovených domácností. 
Zpracování posudku v ceně 83.736,- Kč obchodní firmou SG-GEOPROJEKT, spol. s r.o. schválila RM dne 22. 9. 
2010 pod č. usnesení 512/2010. Průzkumné práce probíhaly v listopadu 2010. Z celkového počtu 39 posuzovaných 
objektů bylo vyhodnoceno 12 objektů ve stavu bez rizika, 13 objektů ve stavu bdělosti, 7 objektů s havarijním 
stavem a 7 objektů s kritickým stavem přilehlé skály a s rizikem možného ohrožení lidského zdraví a majetku. Skalní 
masiv se téměř vždy nachází na pozemcích vlastníků dotčených objektů. Pouze ve dvou případech se nachází na 
pozemku ve vlastnictví města Brna. O této situaci bylo město Brno písemně informováno. 
Náklady na sanace skalních bloků jsou odhadovány v rozmezí od 25-50 tis. až 145- 480 tis. Kč. Ceny sanačních 
prací jsou v posudku stanovené podle platné vyhlášky, mohou být však nižší, pokud by tato opatření byla prováděna 
svépomocí pod odborným dohledem. Kompletní zpráva o posouzení nebude z důvodu citlivosti údajů o jednotlivých 
nemovitostech zveřejněna, je však případně k dispozici na OMP. 
Dne 20. 1. 2010 se na městském úřadě uskutečnila schůzka s vlastníky dotčených objektů za účasti zástupců města, 
zástupce zpracovatele posudku a dalších odborníků. Přítomným vlastníkům byla poskytnuta bezplatná konzultace 
týkající se opatření, která je potřeba realizovat za účelem zajištění skály. 
Vlastníkům pozemků bylo dále vysvětleno, že skála není samostatnou věcí v právním smyslu slova, z tohoto 
důvodu se do katastru nemovitostí nezapisuje, pouze je evidována jako součást pozemku se způsobem využití 
jako neplodná půda – skála, a proto je její zajištění a související údržba záležitostí vlastníka tohoto pozemku. 
 
Z jednání ZM odešel zastupitel RNDr. I. Poledňák - přítomno 13 členů ZM. 
 
V diskuzi vystoupili: 
starosta Ing. D. Sukalovský – toto vysvětlil, skála je v kritickém stavu, v lednu bylo jednání s majiteli nemovitostí na 
Podhoří, kde bylo vše vysvětleno a odpovězeny dotazy. Zatím se na město nikdo neobrátil s žádostí o sanaci, skála je 
na pozemcích tamních občanů, ne na pozemcích města. 
Ing. M. Kotek – je na majitelích pozemku, zda požádají o sanaci, či ne. 
 
K tomuto příspěvku nebylo ZM přijato žádné usnesení. 
 
 
 
 

9C. Různé: Provoz Wellness Kuřim s.r.o. za období říjen - prosinec 2010 
(Příloha č. 9C, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracoval Ing. J. Sojka) 
 
Členům ZM byla předložena písemná informace k provozu Wellness Kuřim za období říjen - prosinec 2010. 
 
V diskuzi vystoupili: 
starosta Ing. D. Sukalovský – toto vysvětlil, za 3 týdny bude předložena nová aktuální zpráva od Ing. J. Sojky. 
K tomuto příspěvku nebylo ZM přijato žádné usnesení. 
 
 
 
 

10. Nominace člena Výboru kontrolního ZM 
(Příloha č. 11, zpracoval a předkládá Ing. D. Sukalovský) 
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Při jednání ZM dne 25. 1. 2011 došlo k chybnému uvedení počtu členů Výboru kontrolního ZM. I po dovolbě pana 
Marka Čecha za člena tohoto výboru je počet členů 10. Je tedy nutné dovolit ještě jednoho člena Výboru kontrolního 
ZM tak, aby počet členů dosáhl počtu stanoveného usnesením ZM č. 1130/2010. 
  
Žádám tedy jednotlivé volební strany o zaslání případné nominace v co nejkratším termínu. 
 
V diskuzi vystoupili: 
starosta Ing. D. Sukalovský – nutno dovolit ještě jednoho člena do Výboru kontrolního ZM – jako kandidát je 
navržen pan Martin Konečný (za ODS). 
 
 
Přijaté usnesení: 1034/2011 - ZM volí členem Výboru kontrolního ZM pana Martina Konečného. 
Hlasováno: pro 10, proti 0, zdrželi se 3, nebyli přítomni 4  
 
 
 
 

11. Rozpočtové opatření města Kuřimi č. 3 
(Příloha č. 12, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracoval Ing. A. Varmužka)) 
 
V příloze je předloženo rozpočtová opatření k rozpočtu města Kuřimi na rok 2011. 
 
 
Přijaté usnesení: 1035/2011 - ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 3 k rozpočtu města na rok 2011 dle přílohy. 
Hlasováno: pro 13, proti 0, zdrželi se 0, nebyli přítomni 4   
 
 
 
 

12. Různé: 

V sobotu 26. 3. 2011 se uskuteční Reprezentační ples města Kuřimi v Kulturním domě 
Kuřim. 
 
 
 
 

Další různé: 
Zastupitel Vladislav Zejda – ptá se v jakém stavu je protihlukový val na Podlesí? 
1. místostarosta J. Koláček – řeší se to. 
V. Zejda – nesouhlasí s touto odpovědí. Podlesí je zatěžováno hlukem z obalovny. Město vybudovalo protihlukový 
val, byl zpracován geologický posudek na dva vrty, V první vrtu podloží je skála, druhy je nevyhovující, nachází se 
tam měkké a velmi měkké zeminy. Písemný posudek má V. Zejda k dispozici. Je to rozpor s geologickým 
posudkem. Přistoupilo se k realizaci, není v souladu s projektovou dokumentací. Za ukládání zeminy se platí 
poplatek 300,- Kč/1 tunu. Firma Eurovia si tuto zeminu uložila na pozemcích města. 
PaedDr. D. Holman – ptá se, kdo toto zajistil? 
J. Brabec – tato záležitost nebyla zařazena do schváleného programu ZM, nemělo by se to projednávat v bodě Různé 
a přijímat k tomu usnesení. Členové ZM by to měli dostat řádně v písemných materiálech v předstihu. 
V. Zejda – pouze dává návrhy, jak v tomto postupovat, ať se dá do pořádku projektová dokumentace a zaúkoluje 
Výbor kontrolní ZM 
J. Herman – Kontrolní výbor ZM a stavební úřad jsou dva orgány. Kontrolní výbor ZM se na to může podívat 
zevrubně, ale neví, zda nebylo postupováno v rozporu se zákonem.  
V. Zejda – firma Eurovia byla investorem této stavby, Kontrolní výbor ZM by se měl podívat, zda firma Eurovia 
nepostupovala v rozporu se zákonem. Odbor stavební a vodoprávní MěÚ Kuřim prověřuje dokumentaci, zda je 
v souladu s platným ÚP Kuřim a se zákonem. 
J. Herman – toto se iniciovalo na výjezdním zasedání ZM na Podlesí, dá se mluvit i o jiných stavbách (např. na 
Podhoří). 
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J. Brabec – Kontrolní výbor ZM nemůže kontrolovat OSVO, na ZM byla projednána stavba protihlukového valu. 
Dle zastupitele V. Zejdy se firma EUROVIA na tomto obohatila, podpoří tuto záležitost, ale zásadní věci do ZM se 
mají dávat předem v písemné podobě a ne jen přijímat usnesení na základě ústně podané informace. 
starosta Ing. D. Sukalovský – nebylo to na programu ZM, jinak zde mohla být přítomna vedoucí OŽP Ing. J. 
Sikorová a referentka OIRR Ing. J. Lekešová k podání vysvětlení. 
1. místostarosta J. Koláček – kritizuje zastupitele V. Zejdu, že toto předložil bez písemných materiálů, navrhuje 
stažení tohoto bodu a projednání na příštím zasedání ZM, kdy bude doložen písemným materiálem a potřebnými 
stanovisky. 
V. Zejda – znovu přečetl oba návrhy na usnesení, které k tomuto podal. Provedení ve stavební části bylo v rozporu 
s protihlukovou studií.  
J. Herman – ptá se, kdo byl tehdy předsedou stavební komise? 
V. Zejda – ve stavební komisi toto nebylo projednáváno. 
starosta Ing. D. Sukalovský – je třeba toto nejdříve vysvětlit a doložit potřebnými stanovisky a písemnými materiály, 
připomíná, že tato záležitost nebyla zařazena na začátku jednání do programu dnešního zasedání ZM. 
Z. Kříž – V. Zejda byl přece zastupitelem i v minulém volebním období, proč tehdy neuplatnil tehdy tyto námitky? 
Ing. P. Němec – podporuje tuto diskuzi, pokud je něco podezřelého, tak se o to zajímejme. 
starosta Ing. D. Sukalovský – smlouvy s firmou EUROVIA byly schváleny RM, chce znát stanovisko OŽP. 
Mgr. L. Ambrož – tyto stanoviska by měly být písemně předloženy na příštím zasedání ZM. 
V. Zejda – o toto se podrobně zajímal, jednal s lidmi, má písemné podklady k dispozici. Proč toto ZM nemůže 
schválit usnesením k této záležitosti již na dnešním zasedání ZM? 
Z. Kříž – bude se rozhodovat a hlasovat až na základě předložených písemných materiálů. 
 
 
Návrh usnesení: ZM ukládá RM zajistit aktualizaci projektové dokumentace k protihlukovému valu na Podlesí. 
Hlasováno: pro 6, proti 0, zdrželi se 7, nebyli přítomni 4 (usnesení nebylo přijato) 
 
 
Návrh usnesení: ZM pověřuje Výbor pro kontrolu ZM prověřit postup města Kuřimi na budování protihlukového  

valu na Podlesí. 
Hlasováno: pro 6, proti 0, zdrželi se 7, nebyli přítomni 4 (usnesení nebylo přijato) 
 
 
V. Zejda – ZM svým nynějším hlasováním popřelo to, co předtím schválilo. 
J. Herman – není to pravda, toto nebylo dostatečně vyjasněno. 
PaedDr. D. Holman – je to úkol pro Kontrolní výbor ZM, RM na své mimořádné schůzi dne 23. 12. 2011 schválila 
usnesení o transparentnosti smluv, které město uzavřelo. Tyto smlouvy jsou postupně anonymizovány a vkládány na 
web města.  
J. Brabec – zveřejňování smluv města s umělci na webu města – to může narážet na problémy. Žádné město 
nezveřejňuje výši honorářů ve smlouvách s umělci. 
PaedDr. D. Holman – v uveřejňovaných smlouvách se budou anonymizovat osobní údaje, jinak v tom není problém. 
tajemnice MěÚ Mgr. A. Zimmermannová – ve smlouvách budou anonymizované citlivé a osobní údaje, včetně výše 
honorářů umělců. 
Ing. P. Němec – buďme opatrní ve zveřejňování těchto smluv, jiná města chtěla také zveřejňovat smlouvy, nutno 
dávat předem do zadávacích podmínek. 
PaedDr. D. Holman – podporuje to, co řekla tajemnice úřadu. 
J. Brabec – může být problém ve smlouvách s vystupujícími umělci – bývají ve smlouvách doložky, že se nic z jejich 
obsahu nesmí zveřejnit. Uvedl případy, kdy toto může narazit na nesouhlas druhé strany. Když to začneme 
uveřejňovat, může s tím být problém. 
PaedDr. D. Holman – ve smlouvách s umělci bývá doložka o nezveřejňování těchto smluv. Musíme to upřesnit. 
 
 
Návrh usnesení: ZM ukládá KV kontrolu usnesení RM č. 672/2010 z 23. 12. 2011, kterým „RM schvaluje další 

soubor opatření ke zvýšení transparentnosti – zveřejňování smluv města Kuřim na internetových 
stránkách města“. 

Hlasováno: pro 7, proti 0, zdrželi se 6, nebyli přítomni 4  (usnesení nebylo přijato) 
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J. Brabec – upozornil na Jednací řád ZM, je nutno jej dodržovat a nejednat v rozporu s ním. Projednejme jej, pokud 
někomu nevyhovuje. Usnesení, která nebyla písemně předem předložena, nebývají stejně většinou ZM schválena. 
Jednání ZM se potom zbytečně protahuje a je únavné. 
 
 
Na závěr zasedání ZM dal starosta města Ing. D. Sukalovský překontrolovat všechna přijatá usnesení – přečetla je 
členka návrhové komise Mgr. Michaela Kalinová. 
 
Starosta ukončil jednání ZM ve 20:30 hod. 

 
 
 
 

Ing. Drago Sukalovský 
starosta 
 
 
 
 
V Kuřimi dne 15. 2. 2011 
Zapsal: Mgr. J. Jandl 

 
 
 
 

 

Ověřovatelé zápisu: 

 
 
 
Ing. Rostislav Hanák         Zdeněk Kříž 
 
 
 
 
 
 
 
Přílohy:  
Pozvánka 
Usnesení návrhové komise 2x 
Prezenční listina 
Výsledky veřejného hlasování 
 
1                   snížení odměn členům a předsedům výborů ZM a komisí RM 
2, 2A, 2B      Program finanční podpory kulturní, sportovní a spolkové činnosti města Kuřimi – výzva roku 2011  
3A, 3B, 3C   informace z jednání výborů ZM 5         
4                   počet členů Výboru finančního ZM  
5                   nominace člena Výboru finančního ZM  
6                   ustanovení zodpovědného politika a koordinátora Projektu Zdravé město a místní agendy 21 Kuřim  
7                   vysílání motoristického televizního magazínu Motormix v kabelové televizi  
8, 8A, 8B     studie autobusové zastávky Kuřim, Díly pod sv. Janem  
9A                informace – děkovný dopis TJ Sokol Kuřim 
9B                skalní masiv v ulici Podhoří 
9C                provoz Wellness Kuřim s.r.o. za období říjen - prosinec 2010 
10                 nominace člena Výboru kontrolního  
11                 rozpočtové opatření města Kuřimi č. 3 


	Ověřovatelé zápisu:


<<
  /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


