
Město  Kuřim 
 

Z Á P I S   03 / 99 
 

z mimořádného zasedání  městského zastupitelstva, konaného dne 18.1.1999 
 

Přítomni :  RNDr.I.Poledňák, Ing. Miloš Kotek, MUDr.Miluše Dvořáčková, Ing.Rostislav Hanák, Jan Herman, 
PaedDr.David Holman, Ing.M.Krupica, Dr.Ing.Jiří Marek, Ing.Hana Novotná, Marian Uchytil, 
Vladislav Zejda, Petr Vodka 

 
Nepřítomni: Květoslava Múčková (omluvena), Ing. Jan Brabec, Jan Boleslav, Ing. A.Materna CSc. 
 
Ověřovatelé zápisu :  Ing.R.Hanák, P.Vodka 

        Hlasováno :  pro 9 
 
Návrhová komise :     Dr.Ing.J.Marek, PaedDr.D.Holman 

        Hlasováno : pro 9 
 
 
Program : 1.  Volba nového člena  Okresní shromáždění Brno - venkov 

2.  Změna zakládací listiny ZŠ a MŠ Kuřim 
3.  Vyhlášení výběrového řízení na poskytnutí půjček z FRB 
4.  Otevřený dopis občanů k vyvolání předčasných voleb 
5.  Vyhlášení dalšího kola Fondu na podporu kulturní a spolkové činnosti 
6.  Různé 

  
Úvodem jednání přítomno 9 členů MZ. 
 
Dr.D.Holman úvodem žádá o rozšíření programu o body 4 a 5 (viz. výš)  
Starosta oznámil, že příští jednání MZ bude odloženo o týden a žádá o doplnění programu tématy 2 a 3  
Hlasováno o návrhu programu jednání : pro  9  
 
 
 

1.  Volba nového člena  Okresní shromáždění Brno - venkov  (příl.č.1,1A-C) 
 
Návrh usnesení: MZ zvolilo RNDr. Ivana Křivánka, Jinačovice 124, členem okresního shromáždění okresu Brno 

-venkov za obce Kuřim, Jinačovice, Rozdrojovice a Moravské Knínice 
člen OS  v 1. kole nebyl zvolen. 
 
Dle směrných čísel pro volbu členů OS Město Kuřim volí tři členy OS samostatně a ještě čtvrtého společně s 
výše uvedenými okolními obcemi. Již ve druhém volebním období Kuřim respektuje, aby členem OS byl 
zastupitel některé okolní obce. Dne 14.1.1999 zastupitelé obcí Rozdrojovice, Moravské Knínice  Jinačovice a 
Kuřimi zvolili RNDr.Ivana Křivánka za nového člena OS Brno - venkov V Kuřimi si situace vyžaduje 
mimořádné jednání MZ, neboť členové OS musí být zvoleni do 26.1.t.r.. Pokud se tak nestane,v této lhůtě, 
nebudou mít obce v OS zastoupení. 

 
        Předkládá : RNDr.I.Poledňák 

 
Průběh I. kola voleb: 
Starosta seznámil členy MZ s výsledkem voleb nového člena OS výše uvedených obcí dne 14.1.1999 a jmenoval 

volební komisi ve složení Ing.F.Veselý a V.Zejda.  
Rozdáno bylo 9 hlasovacích lístků. Vráceno 9 hlas.lístků, z toho na 8 bylo jméno RNDr.I.Křivánka, 1 lístek bez 
návrhu - kandidát nebyl zvolen. 
 
 

2. Návrh změny zakládací listiny  ZŠ a MŠ Kuřim ( přílohy č. 2 ) 
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Přijaté usnesení: 1021/99 - MZ schvaluje dodatek č.1 k zakládací listině ZŠ Kuřim - Jungmannova dle návrhu 
 
Přijaté usnesení: 1022/99 - MZ schvaluje dodatek č.1 k zakládací listině ZŠ Kuřim - Tyršova dle návrhu 
 
Přijaté usnesení: 1023/99 - MZ schvaluje dodatek č.1 k zakládací listině MŠ Kuřim - Komenského dle návrhu 
 
Přijaté usnesení: 1024/99 - MZ schvaluje dodatek č.1 k zakládací listině MŠ Kuřim - Zborovská dle návrhu 
 
Přijaté usnesení: 1025/99 - MZ schvaluje dodatek č.l k zakládací listině MŠ Kuřim - Jungmannova dle návrhu 
 
Přijaté usnesení: 1026/99 - MZ schvaluje dodatek č.l k zakládací listině MŠ Kuřim - Otevřená dle návrhu  
 
Přijaté usnesení: 1027/99 - MZ schvaluje dodatek č.l k zakládací listině MŠ Kuřim - Podlesí dle návrhu  
 
Hlasováno současně : pro 9 
 
Na základě „Pokynů ke kontrole údajů uvedených v informačním výpise ze sítě škol, předškolních a školských 
zařízení“ bylo zjištěno, že název ZŠ Kuřim - Jungmannova uvedený na zakládací listině není shodný 
s rozhodnutím o zařazení do sítě škol - název musí být uveden celý, včetně „ okres Brno - venkov“. Jako 
nejjednodušší cesta k nápravě bylo označeno vystavení dodatku k zakládací listině.   

O dodatek k zakládací listině ze stejných důvodů požádali také ředitelé následujících škol ZŠ Kuřim-
Tyršova, MŠ Kuřim-Zborovská, MŠ Kuřim-Komenského, MŠ Kuřim-Otevřená, MŠ Kuřim - Jungmannova, MŠ 
Kuřim - Podlesí. 

Předkládá: RNDr.Igor Poledňák 
Vyřizuje: Mgr. Trtílková Alena           

 
 

3. Vyhlášení výběrového řízení na poskytnutí půjček z Fondu rozvoje bydlení 
      (příl.č. 2) 
Přijaté usnesení: 1028/99 - MZ vyhlašuje výběrové řízení na poskytnutí půjček z Fondu rozvoje bydlení  

(FRB) pro rok 1999, dle  vyhlášky  města  ze  dne  27.3.1995.  Vyplněné  žádosti o půjčku  se 
předkládají na předepsaném formuláři v době od 2.2.1999 do 26.2.1999, včetně.  

Hlasováno : pro 9 
 
Dle vyhlášky města Kuřim ze dne 27.3.1995 vyhlašuje začátkem kalendářního roku MZ výběrové řízení na 
poskytnutí půjček z FRB na rekonstrukci staré zástavby města. Dle této vyhlášky má být lhůta k podání žádosti 
v rozmezí od 21 do 45 dnů a současně má být organizováno tak, aby po skončení byla ještě dostačující „stavební 
sezóna“.  
Proto navrhujeme, aby vyplněné žádosti, doložené příslušnými doklady byly předloženy 
v období od 2.2.1999 do 26.2.1999, včetně.  
           Občané byli dle usnesení MR č. 33/99 v předstihu, a proto je navrhovaná lhůta dostatečná. 
 

Předkládá: RNDr. Igor Poledňák 
Vyřizuje: Mgr. Trtílková Alena 

 
 

4. Otevřený dopis občanů k vyvolání předčasných voleb  (příl.č.3) 
 
Dr.D.Holman přečetl otevřený dopis občanů Kuřimi, v němž vyzývají k respektování výsledků voleb a 
prohlašují, že snaha některých o vyvolávání předčasných voleb není vůlí většiny občanů Kuřimi, ani ku 
prospěchu obce.  
K výše uvedenému bodu nebylo přijato žádné usnesení. 
 
 
V 17:20 hod. se na jednání MZ dostavil Ing..M.Krupica - přítomno 10 členů MZ. 
 

5. Vyhlášení dalšího kola Fondu na podporu kulturní a spolkové činnosti 
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Přijaté usnesení : 1029/99 - MZ vyhlašuje výběrové řízení na poskytnutí příspěvku z Fondu na podporu 

kulturní a spolkové činnosti v Kuřimi.  Žádosti o příspěvek lze podávat na podatelnu MěÚ 
Kuřim do 26.2.1999. 

Hlasováno : pro  10 
 
 
 

6. Různé 
 
6.1.  Stanovisko KSČM k zániku mandátu člena MZ .(příloha č. 4 ) 
 
Jan Herman člen MZ za KSČM vyzval starosta Kuřimi (na základě konzultace s členkou Ústavně právního 
výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR JUDr.Z.Ruibrovou (KSČM)), aby pozastavil usnesení MR čís. 
42/99, 43/99, 44/99 a městskou radu následně k jejich zrušení, neboť se domnívá, že kroky MR jsou v rozporu se 
zákonem (č.140/1961 Sb, § 177). 
 
Diskuze : 
Dr.Holman - není vůle z žádné strany průběh voleb bojkotovat, o výklad zákona není jednoznačný. 
Ing.Kotek - volební zákon  umožňuje výklad, který přijala MR.  

Domnívá, že bylo manipulováno s vůlí kandidátů 
Ing.Kotek a Ing.Krupica rovněž upozorňují na manipulaci s písemnými rezignacemi členů na kandidátkách 

některých stran - byly odevzdány rezignace i těch kandidátů, kteří v této chvíli s  kandidaturou 
souhlasí. 

 
V průběhu diskuze se v 17:30 dostavili  MUDr.M.Dvořáčková a M.Uchytil - přítomno 12 členů MZ. 
 
 
 
Dr.D.Holman vyzval MZ k opakované volbě nového člena Okresního shromáždění pro Brno - venkov. 
6.2.  Opakovaná volba nového člena  Okresní shromáždění Brno - venkov 
 
Přijaté usnesení: 1030/99 - MZ zvolilo tajnou volbou RNDr.Ivana Křivánka, Jinačovice 124, členem okresního 

shromáždění okresu Brno -venkov za obce Kuřim, Jinačovice, Rozdrojovice a Moravské 
Knínice 

 
Do volební komise byli jmenováni opět V.Zejda a Ing.F.Veselý. 
Rozdáno bylo 12 hlasovacích lístků. Zpět se vrátilo 11 se jménem RNDr.I:Křivánka, jeden lístek byl bez návrhu.  
Kandidát byl schválen. 
 
 
 
6.3.  Reakce RNDr.I.Poledňáka na vystoupení Ing.J.Fikara na ustavujícím zasedání MZ 
 
Starosta Kuřimi RNDr.I.Poledňák reagoval (cca 2 hodiny) na vystoupení a obvinění, která pronášel Ing.J.Fikar 
na ustavujícím zasedání městského zastupitelstva proti jeho osobě. Velmi podrobně informoval a odpověděl na 
dotazy v záležitosti tzv.“nálezů kontrolní komise“, které odmítl jako účelové zavádějící a nesmyslné. 
 
 
 
6.4. Příspěvek  do tomboly reprezentačního plesu města Kuřimi 
 
Přijaté usnesení : 1031/99 - MZ  schvaluje příspěvek 3.000,- Kč  do tomboly na benefiční ples stavebníků 

půdních vestaveb. 
Hlasováno : pro 1, zdrž.1 
 
 
Závěrem starosta vyzval návrhovou komisi k rekapitulaci přijatých usnesení : 
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1021/99 - MZ schvaluje dodatek č.1 k zakládací listině ZŠ Kuřim - Jungmannova dle návrhu 
 
1022/99 - MZ schvaluje dodatek č.1 k zakládací listině ZŠ Kuřim - Tyršova dle návrhu 
 
1023/99 - MZ schvaluje dodatek č.1 k zakládací listině MŠ Kuřim - Komenského dle návrhu 
 
1024/99 - MZ schvaluje dodatek č.1 k zakládací listině MŠ Kuřim - Zborovská dle návrhu 
 
1025/99 - MZ schvaluje dodatek č.l k zakládací listině MŠ Kuřim - Jungmannova dle návrhu 
 
1026/99 - MZ schvaluje dodatek č.l k zakládací listině MŠ Kuřim - Otevřená dle návrhu  
 
1027/99 - MZ schvaluje dodatek č.l k zakládací listině MŠ Kuřim - Podlesí dle návrhu  
 
1028/99 - MZ vyhlašuje výběrové řízení na poskytnutí půjček z Fondu rozvoje bydlení  (FRB) pro rok 1999, dle  

vyhlášky  města  ze  dne  27.3.1995.  Vyplněné  žádosti o půjčku  se předkládají na předepsaném 
formuláři v době od 2.2.1999 do 26.2.1999, včetně.  

 
1029/99 - MZ vyhlašuje výběrové řízení na poskytnutí příspěvku z Fondu na podporu kulturní a spolkové 

činnosti v Kuřimi.  Žádosti o příspěvek lze podávat na podatelnu MěÚ Kuřim do 26.2.1999. 
 
1030/99 - MZ zvolilo tajnou volbou RNDr.Ivana Křivánka, Jinačovice 124, členem okresního shromáždění 

okresu Brno -venkov za obce Kuřim, Jinačovice, Rozdrojovice a Moravské Knínice 
 
1031/99 - MZ  schvaluje příspěvek 3.000,- Kč  do tomboly na benefiční ples stavebníků půdních vestaveb. 
 
Starosta ukončil jednání MZ v 19:35 hodin.) 
 
 
 
 
        RNDr.Igor Poledňák 
         starosta 
 
Zapsala Stražovská 
V Kuřimi dne 18.1.1999 
 
 
 
 
 

O v ě ř o v a t e l é 
 
 
 
Petr Vodka        Ing.Rostislav Hanák 
 
 
 
 
Přílohy :  
 Pozvánka 
 Prezenční listina 
1.  Volba nového člena Okres. shromáždění 
1A) Pozvánka starosty Mor.Knínic na zasedání - volby  
1B) Volební lístky z 1. kola volby  
1C) Volební lístky z 2. kola volby 
2.  Návrh změny zakládací listiny MŠ a ZŠ v Kuřimi 
3.  Otevřený dopis  občanů odmítající  předčasné volby 
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4.  Dopis j.Hermana (KSČM) vyzývající  MR k pozastavení usn. č.42-44/99 
5.  Usnesení návrhové komise 
6.  Kopie rezignace  M.Procházky na člena MZ (+usn.MR č. 03/99 a 04/99) 
 
 
 
 


