
M Ě S T O   K U Ř I M  
 

Z á p i s 
 

z ustavujícího   zasedání  Zastupitelstva města Kuřimi  - čís. 01/2002/2003  konaného dne 13.11.2002 
 

Přítomni :   
Mgr.Ladislav Ambrož (KOL), Ing.Martina Bojanovská (ODS), Jiří Brabec (KOL), Ing.Rostislav Hanák 
(KSČM), Jan Herman (KSČM), PaedDr. David Holman (KOL), Lubomír Kincl (ODS), Ing.Miloš Kotek (SNK), 
Ing.Miloš Krupica (KOL),  Dr.Ing.Jiří Marek (KDU-ČSL), Alena Matějíčková (ČSSD), Květoslava Múčková 
(KSČM), Ing. Jaromír Němec (ČSSD),  RNDr. Igor Poledňák (ODS), Ing.arch.Vladislav Růžička (ČSSD),  
Ing.Drago Sukalovský (KOL), Vladislav Zejda (ODS). 
 
Ing.Petr Němec – tajemník MěÚ Kuřim 
 
 
V 18:00 hodin zahájil  Ing.Jaromír Němec ustavující zasedání Zastupitelstva města Kuřimi pro volební období 
2002 - 2006. Zasedání bylo svoláno starostou RNDr.Igorem Poledňákem s tímto programem:  
 
Program: 
 1. Volba ověřovatelů zápisu 
 2. Volba komise mandátové  
 3. Složení slibu zvolenými členy  zastupitelstva 
 4. Volba volební komise a volba návrhové komise pro přípravu souhrnného návrhu  usnesení  
 5. Stanovení počtu a funkcí  uvolněných  členů ZM 
 6. Volba starosty 
 7. Volba místostarostů 
 8. Volba dalších členů rady města 
 9. Různé 
10.Závěr 
 
Hlasování o návrhu programu : pro  17 - schváleno 
 
 
 
1. Volba ověřovatelů zápisu 
Návrhy:  
 1. Lubomír  Kincl 
 2. Ing.arch.Vladislav Růžička 
 
Návrh usnesení  : 1001/2002/2003 - ZM schvaluje ověřovatele zápisu ve složení : Lubomír Kincl a  Ing.arch. 

Vladislav Růžička. 
Hlasování:  pro 17 - schváleno 
 
 
Jmenování zapisovatele jednání zastupitelstva : 
Zápis provádí pracovnice Městského úřadu v Kuřimi  Dana D.Stražovská. 
 
 
 
2. Volba komise mandátové  
Návrhy : 
 1. PaedDr.David Holman  
 2. Ing. Rostislav Hanák 
 3. Lubomír Kincl 
 
Návrh usnesení : 1002/2002/2003 - ZM schvaluje mandátovou komisi ve složení : PaedDr.David Holman, 

Ing.Rostislav Hanák a Lubomír Kincl. 
Hlasování:  pro  17 - schváleno 
 

 1



Mandátová komise si v 18:12  hod. zvolila svého předsedu PaedDr.D.Holmana.  
Předseda mandátové komise informoval o změnách jmen členů zastupitelstva před ustanovujícím zasedáním. 
 
  Na místo člena zastupitelstva rezignoval: 

1. Josef Vozdecký, bytem Kuřim, Šmeralova 1044 
2. Ivo Peřina, bytem Kuřim, Školní 851 (po odstoupení Josefa Vozdeckého) 
3. Mgr.Martin Vičar, bytem Kuřim,  Wolkerova 947 ( po odstoupení Ivo Peřiny) 
4. Ing.Hana Novotná, bytem Kuřim, Pod vinohrady 835 (po odstoupení Mgr. Martina Vičara)  
 
Členem zastupitelstva se stal další z náhradníků Mgr. Ladislav Ambrož 

 
Komise končí svou činnost. 
 
 
 
3.  Složení slibu zvolenými členy  zastupitelstva 
 Podle zákona o obcích je podmínkou ke vzniku mandátu složení slibu do rukou předsedajícího ustanovující 
schůze zastupitelstva města a podepsání listu s textem slibu. Odmítnutí slibu nebo složení slibu s výhradou má za 
následek ztrátu mandátu. 
 Na návrh předsedajícího Ing.J.Němce všichni přítomní členové zastupitelstva složili slib do jeho rukou 
podle abecedního seznamu, do rukou posledního, p.Vladislava Zejdy, složil slib předsedající, Ing.J.Němec. 
Všichni členové zastupitelstva složili slib  a mohou se ujmout svého mandátu. 
 
 
 
4. Volba volební komise a volba návrhové komise pro přípravu souhrnného návrhu  

usnesení  
 
4.1.Volba komise volební  
Návrhy :  
 1. Lubomír Kincl 
 2. Ing.Drago Sukalovský 
 3. Květoslava Múčková 
 
Návrh usnesení : 1003/2002/2003 - ZM schvaluje volební  komisi ve složení : Lubomír Kincl, Ing.Drago 

Sukalovský a Květoslava  Múčková. 
Hlasování:  pro  17 - schváleno 
 
 
4.2.Volba komise návrhové 
Návrhy :  

1. Dr.Ing.Jiří Marek 
2. Ing.Miloš Kotek 
3. Ing.Jaromír Němec 

 
Návrh usnesení :  1004/2002/2003 - ZM schvaluje návrhovou  komisi ve složení : Dr.Ing.Jiří Marek, 

Ing.Miloš Kotek a Ing.Jaromír Němec. 
Hlasování:  pro  17 - schváleno 
 
 
 
5. Stanovení počtu a funkcí  uvolněných  členů ZM 
Návrhy : 
1. návrh : Ing. J.Němec : navrhuje : 5 členů rady, z toho 1 starostu a  2 uvolněné místostarosty. 
 
Diskuze: 
Dr.Poledňák :  z jakého důvodu navrhujete  2 místostarosty ? 
Ing,. Němec :  v souvislosti  s pověřením Kuřimi výkonem III. stupně státní správy.  
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Jiří Brabec : stanovisko „KOL“ ke složení vedení města (viz příloha č.8) - pověřením Kuřimi výkonem III. 
stupně státní správy se zvýší agenda. Proto se přiklonili, společně s ČSSD a KSČM k variantě 2 
uvolněných místostarostů. 

 
2. návrh : Jan Herman : navrhuje, aby 2. místostarosta byl neuvolněný, pokud budou 2 neuvolnění 

místostarostové, navrhuje  radu 7 člennou 
 
Dr.Holman - počet členů RM je ze zákona limitovaný – v našem případě může mít  rada města max.5 členů. 
J.Herman – nesouhlasí se 2 neuvolněnými  místostarosty. 
 
Protinávrh :  
Ing.R.Hanák : navrhuje 1 starostu, 1 místostarostu uvolněného, 1 místostarostu neuvolněného pro výkon funkce  

a  5 člennou radu města. 
Hlasováno o protinávrhu : pro 3, proti 10, zdrželi se 4 - neschváleno 
 
Následně hlasováno o 1. návrhu : 
Návrh usnesení : 1005/2002/2003 -  ZM schvaluje pro volební období 2002 – 2006  5 člennou radu města ve 

složení : starosta, 2  uvolnění místostarostové jako uvolnění členové ZM pro výkon funkce a 
2 další členové rady. 

Hlasování:  pro 14,  proti 3  - schváleno 
 
 
 
Způsob volby (veřejné nebo tajné) 
Návrhy .  
1. volba veřejná 
 
Návrh usnesení : ZM  schvaluje, aby volba starosty, 2  místostarostů a 2 členů   rady města byla veřejná. 
Hlasováno : pro 14, proti 3 – schváleno.   
Později na návrh Dr.Poledňáka návrh schválen jako procedurální a nebude tedy  uveden v soupisu přijatých 
usnesení. 
 
J.Herman :  zpochybňuje hlasování,  nebyla výzva k předložení  protinávrhů. Navrhuje volbu tajnou. 
2.  volba tajná  
 
Ing.Kotek : nesouhlasí s opakovaným hlasováním. 
Dr.Poledňák : jedná se o 2 vylučující se návrhy, nejedná se o protinávrh. 
 
Návrh usnesení : ZM schvaluje revokaci usnesení, aby volba starosty , 2 místostarostů a 2 členů rady byla 

veřejná. 
Hlasováno : pro 10, proti 7 – schváleno.  
Později na návrh Dr.Poledňáka návrh schválen jako procedurální a nebude tedy  uveden v soupisu přijatých 
usnesení. 
 
Opakovaně předložen původní návrh : 
Návrh usnesení : 1006/2002/2003 - ZM schvaluje, aby volba starosty, 2  místostarostů a 2 členů rady města 

byla veřejná. 
Hlasováno : pro 14, proti 3 - schváleno 
 
 
 
Způsob hlasování  o kandidátech do rady a vedení města  
Návrhy: 
1. jednotlivě : návrh Ing.D. Sukalovského 
2. en block  : návrh Dr.I.Poledňáka   
 
Diskuze: 
Ing.arch.V.Růžička : navrhuje obvyklý postup, zvolit starostu, který se ujme řízení  jednání zastupitelstva, volit 

zástupce starosty a následně radní. 
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Ing.M.Bojanovská : souhlasí s volbou en block - aby uvolnění  členové zastupitelstva věděli, jaké budou mít 
pracovní partnery. 

J.Brabec : souhlasí s volbou jednotlivě – 1. starosta, 2.místostarostové  a  3. další členové rady. 
Dr.I.Poledňák žádá hlasovat o  svém protinávrhu : ZM schvaluje volbu starosty, 2 místostarostů a dalších 2 členů 
rady města en block. 
Hlasováno : pro 6, proti 11 - neschváleno 
 
Návrh usnesení : 1007/2002/2003 - ZM schvaluje volbu starosty, 2 místostarostů  a  dalších 2 členů rady města  

jednotlivě. 
Hlasováno : pro 12, proti 3, zdrželi se 3 – schváleno 
 
 
 
6.Volba starosty 
Předsedající Ing.J.Němec předkládá procedurální návrh – hlasovat o jednotlivých kandidátech  podle abecedního 
pořadní. 
Hlasováno : pro 11, proti 1, zdrž.5 – schváleno. 
 
Návrhy: 
1. Mgr.L. Ambrož (návrh Ing.M.Krupici) 
2. Dr.I. Poledňák (návrh V.Zejdy) 
3. Dr.Holman (návrh Dr.J.Marka) 
 
Procedurální návrhy: 
V.Zejda : navrhuje, aby závěrem  kandidáti vystoupili a představili sebe a svůj program v případě zvolení 

starostou. 
J.Brabec : navrhuje, aby se kandidát ihned vyjádřili, zda se svojí  kandidaturou na místo starosty souhlasí. 
Dr.I.Poledňák : žádá napřed návrhy dokončit. 
 
Na návrh J.Brabce se předsedající dotázal, zda se svojí kandidaturou na místo starosty  souhlasí: 
Mgr.L. Ambrož : souhlasí s kandidaturou 
Dr.I.Poledňák : souhlasí s kandidaturou 
Dr.D.Holman : nesouhlasí s kandidaturou 
 
Předsedající dává hlasovat o procedurálním návrhu p.V.Zejdy : 
ZM schvaluje možnost, aby kandidáti přednesli své představy působení na radnici: 
Hlasováno : pro 16, zdrž. 1 - schváleno 
 
Jako 1. vystoupil Mgr.L.Ambrož : 
Kuřimská občanská liga vydala program se kterým byli občané seznámeni. Chci, aby vedení radnice 
spolupracovalo se všemi členy zastupitelstva města. 
V.Zejda : se dotázal Mgr.Ambrože zda je přesvědčen o tom, že má dostatečný mandát od voličů kandidovat na 

místo starosty. 
Mgr.Ambrož : umístil jsem se na 17. místě, mandát o voličů mám. 
Ing.M.Bojanovská : proč jste kandidoval až na 9. místě kandidátky „KOL“ ? 
Mgr.L.Ambrož : v době sestavovaní kandidátky  to byla má vůle. 
Ing.M.Bojanovská : nyní se váš názor se změnil ? 
Mgr.Ambrož : ano, nyní se můj názor změnil. 
 
Jako 2. vystoupil Dr.I.Poledňák : 
Kandidaturu na funkci starosty přijímám. Ve funkci bych se dál věnoval rozvoji města a rozvoji Kuřimi jako  
města pověřeného 3. stupněm státní správy. Svůj záměr kandidovat na místo starosty jsem deklaroval 1. pozicí  
na kandidátní listině.  
 
Předsedající  předkládá návrh hlasovat o kandidátovi na místo  starosty, podle abecedního pořadní je hlasováno o 
Mgr.L.Ambrožovi: 
 
Návrh  usnesení : 1008/2002/2003 - ZM schvaluje pro volební období 2002 – 2006 do funkce starosty města 

Mgr.Ladislava Ambrože. 
Hlasování:  pro 11 - schváleno 
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Mgr.L.Ambrož poděkoval za zvolení starostou a ujal se dalšího řízení jednání zastupitelstva  města. 
 
7. Volba místostarostů 
Návrhy: 
1. Ing.M.Kotka a A.Matějíčkovou (návrh J.Brabce) 
2. Dr.I.Poledňáka (návrh V.Zejdy) 
3. Dr.David Holman 
 
Paní A.Matějíčková  kandidaturu přijímá. 
Ing.Kotek kandidaturu  nepřijímá z důvodu neakceptování návrhu, aby v radě města byli 2 zástupci bloku ODS, 

KDU-ČSL a Sdružení nezávislých – viz „Stanovisko Kuřimské občanské ligy k povolební situaci“. 
Dr.I.Poledňák kandidaturu nepřijímá - nesouhlasí  s podporou KOL a KSČ. 
Dr.Holman  navrhuje 2. místostarostu jako neuvolněného člena ZM. 
L.Kincl : nesouhlasí, usnesením byli schváleni 2 uvolnění. 
Dr.D.Holman  kandidaturu na uvolněného místostarostu  přijímá. 
 
Na výzvu Ing.Bojanovské se p.A.Matějíčková představila a seznámila přítomné se svou představou působení  na 
místě místostarostky. Svoji působnost  na radnici zaměří především na školství. 
 
Dr.Holman :  navrhuje, že ustoupí ze své funkce místostarosty, pokud by s kandidaturou souhlasil  Ing.Kotek.  

Pokud by byl zvolen jako uvolněný, podá návrh aby 2. místostarosta  byl neuvolněný. 
Ing.Kotek : s návrhem nesouhlasí z již řečených důvodů – nízké zastoupení v radě města. 
 
Ing.V.Růžička: navrhuje přerušení rozpravy  
ZM schvaluje ukončení rozpravy kandidátů na místostarostu města. 
Hlasováno o ukončení : pro 12, zdrž. 5 - schváleno 
 
Starosta vyzval k hlasování o 2 návrzích na místa uvolněných místostarostů. 
 
Návrh usnesení : 1009/2002/2003 - ZM schvaluje pro volební období 2002 – 2006 do funkce místostarostky 

p.Alenu Matějíčkovou. 
Hlasování:  pro  11  - schváleno 
 
Návrh  usnesení : 1010/2002/2003 - ZM schvaluje pro volební období 2002 – 2006 do funkce místostarosty 

PaedDr.Davida Holmana. 
Hlasování:  pro  11 - schváleno 
 
 
 
8. Volba dalších členů rady města 
 
Průběh návrhů  dalších členů rady : 
Ing.D.Sukalovský : navrhuje J.Brabce 
Ing.R.Hanák : navrhuje J. Hermana 
A.Matějíčková : navrhuje Ing.P.Němce 
Ing.Sukalovský : navrhuje 2. radního Ing.M.Krupicu 
 
J.Brabec : kandidaturu přijímá. 
J.Herman : kandidaturu  přijímá. 
Ing.M.Krupica : kandidaturu přijímá. 
Ing.J.Němec : kandidaturu přijímá. 
 
V.Zejda : navrhuje Dr.I.Poledňáka. 
Ing.M. Krupica : navrhuje Ing.M.Kotka 
Ing.Kotek : kandidaturu nepřijímá 
Dr.I.Poledňák: kandidaturu nepřijímá 
 
Kandidaturu přijali a na místa dalších 2 členů  rady kandidují : 
Jiří Brabec, Jan Herman, Ing.Miloš Krupica a Ing.Jaromír Němec. 
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Starosta Mgr.L.Ambrož vyhlašuje přestávku ve 20:00 hod. přestávku. 
Ukončení  přestávky ve 20:20 hod. 
 
Návrh J.Brabce : navrhuje, aby se o kandidátech nehlasovalo v abecedním pořadí (nechce mít jako první 
výhodu) a dále navrhuje, aby každý zastupitel uvedl dvě jména na funkci  člena rady. 
Dr.I.Poledňák : požádal J.Brabce, aby stáhl kandidaturu  na člena rady. 

Poté, co J. Brabec odmítl  se ho dotázal, zda v  minulosti spolupracoval s STB (Státní bezpečností) a 
zda může doložit negativní lustrační osvědčení. 

J.Brabec : prohlásil že s STB nespolupracoval a o vydání lustračního osvědčení požádal teprve nedávno, ještě 
není vyřízeno. 

 
Hlasováno o návrhu J.Brabce,a by každý člen zastupitelstva jmenoval 2 kandidáty  jako další členy rady. 
Pro 9, zdrželo se  8 – schváleno. 
 
Návrhy dalších 2 členů rady : 
Mgr.L.Ambrož navrhuje : Ing.M.Krupica a J.Brabce 
Ing.M.Bojanovská :  vzdává se práva hlasování 
J.Brabec navrhuje:  J.Brabce a Ing.M.Krupicu 
Ing.R.Hanák navrhuje : J.Hermana a Ing.M.Krupicu 
J.Herman navrhuje : Ing.M.Krupicu a Ing.J. Němce  
Dr.D.Holman navrhuje : J.Brabce a  Ing.M. Krupicu 
L.Kincl :   vzdává se práva hlasování. 
Ing.M.Kotek :   vzdává se práva hlasování. 
Ing.M.Krupica navrhuje : J.Brabce  a  Ing.J.Němce 
Dr.J.Marek :   vzdává se práva hlasování. 
A.Matějíčková navrhuje :  Ing.J.Němce a Ing.M. Krupicu 
Ing.J.Němec navrhuje :  Ing.M.Krupicu a Ing.J.Němce 
Dr.I.Poledňáka :   vzdává se práva hlasování 
K.Múčková navrhuje :  Ing.J.Němce a J. Hermana 
Ing.V.Růžička navrhuje :  Ing.M. Krupicu a  Ing.J.Němce 
Ing.D.Sukalovský navrhuje :  J.Brabce  a Ing.M.Krupicu 
V.Zejda :  vzdává se práva hlasování 
 
V 1. kole Ing.Krupica získal 9 hlasů - zvolen členem rady. 
Ve 2. kole se J.Brabec  vzdává kandidatury na člena rady, Ing.J.Němec  se automaticky stává dalším kandidátem. 
Následně hlasováno o obou kandidátech na člena rady. 
 
Návrh  usnesení : 1011/2002/2003 - ZM schvaluje pro volební období 2002 – 2006 další členy rady města : 

Ing.Miloše Krupicu a Ing.Jaromíra Němce. 
Hlasováno : pro 11 – schváleno 
 
 
 
9. Různé 
 
9.1. Vysílání Infokanálu TKR 
Dr.I.Poledňák : krátce ocenil význam vysílání jednání zastupitelstva města v nezkrácené verzi v na Infokanálu 
kabelové televize a předkládá níže uvedený návrh : 
 
Návrh usnesení : 1012/2002/2003 - Ve smyslu ust. § 84, odst. 4) zák. 128/2000 Sb., si zastupitelstvo města 

vyhrazuje pravomoc rozhodovat v záležitostech, které jsou v samostatné působnosti města a 
vztahují se k vysílání „Info-kanálu“kabelové televize v Kuřimi. 

Hlasováno : pro 15, zdrželi  se 2 - schváleno 
 
 
9.2. Výstavba obřadní síně v objektu Kulturního domu 
Dr. D.Holman otevřel závěrem diskuzi ke konceptu obřadní  síně a vhodnost jejího umístění v objetu Kulturního 
domu. Vzhledem ke skutečnosti, že k uvedené  záležitosti nepanoval v předchozím zastupitelstvu, které projekt 
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schvalovalo, jednotný názor, žádá stávající členy, aby se ke konceptu vyjádřili,  aby se práce zastavila,  nebo aby 
se  pokračovalo. On sám se domnívá, že prostor je nevhodný a stísněný. 
Sdělil, že Ing.arch.Burian se vyjádřil, že podmínky pro umístění obřadní síně v Kulturním domě nejsou příliš 
důstojné. 
Ing.M.Kotek : kapacitně by byla nová obřadní síň větší. 
Ing.arch.V.Růžička : sdělil, měl na seznámení se s projektem jen 10 minut, z toho důvodu se nemůže k projektu 

odborně vyjádřit. Souhlasí však s názorem, že prostory nejsou vhodné, ale rovněž konstatoval, že 
v současné době Kuřim jinými vhodnými prostory nedisponuje. 

  Rozhodnutí, zda  pokračovat v započaté práci by nechal na celém týmu. 
Dr.D.Holman : záležitost bude projednání v radě města a ta rozhodne. 
Ing.R.Hanák :  členové  KSČM se k návrhu nemohou vyjádřit, protože s s projektem nebyli seznámeni. 
 
 
 
10.Závěr 
Závěrem starosta Mgr.L.Ambrož vyzval návrhovou komisi k rekapitulaci přijatých usnesení. 
Za návrhovou komisi  přijatá usnesení přečet  Dr.J. Marek. 
Dr.I.Poledňák : navrhuje nezařazovat  do soupisu přijatých usnesení procedurální úkony o kterých bylo 
hlasováno a ponechat je jen součástí zápisu. 
Hlasováno o návrhu Dr.Poledňáka : pro 17 - schváleno 
 
Následně hlasováno o úplnosti přijatých usnesení : pro 17 - schváleno 
 
Starosta ukončil  ustavující zasedání  Zastupitelstva města Kuřimi  ve 20:50 hodin. 
 
 
 
 
 
    Mgr.Ladislav Ambrož 

      starosta 
V Kuřimi dne 13.11. 2002 
Zapsala : D.Stražovská 
 
 
 

O v ě ř o v a t e l é 

 
 
 
 

Ing.arch.Vladislav Růžička  Lubomír Kincl 
 
 
 
Přílohy: 
 
1 a 2   Pozvánky  
3  Výsledky voleb  : zvolení členové zastupitelstva 
4. Výsledky dle volebních stran 
5. Náhradníci dle pořadí 
6. Rezignace J.Vozdeckého, Ivo Peřiny, Mgr.Martina Vičara a Ing.Hany Novotné na člena ZM 
7. Sliby za člena Zastupitelstva města Kuřimi 
8.  Stanovisko Kuřimské občanské ligy k povolební situaci 
9. Usnesení návrhové komise 
10. Prezenční listina 
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