
Město  Kuřim 
 

Z Á P I S   07 / 99 
 

z mimořádného zasedání městského zastupitelstva, konaného dne 6.5.1999 
 

Přítomni :  RNDr.I.Poledňák - starosta 
Ing. M. Kotek - zástupce starosty 
MUDr.M.Dvořáčková, PaedDr.D.Holman, M. Kotek, Ing.M.Krupica, Dr.Ing.J.Marek, Ing.H. 
Novotná, M.Uchytil, P.Vodka, V.Zejda, MVDr.L.Horáková 

 
Nepřítomni: J.Boleslav, M.Kratochvil,  Z.Podešva, N.Matyasková, Ing.J.Černohubý 
 
Ověřovatelé zápisu : P.Vodka, Ing.M.Krupica 

        Hlasováno : pro 11 
Návrhová komise :     Ing.H.Novotná, MUDr.M.Dvořáčková 

        Hlasováno : pro 11 
 
 
Program :  1.   Složení  slibu člena MZ  
  2. Odprodej akcionářských práv energetických společností 
Hlasováno o programu : pro 11 
 
 
Zasedání  bylo zahájeno v 17 hodin, přítomno 11 členů MZ. S ohledem na nepřítomnost MVDr.Horákové 
v úvodu jednání, byl jako první projednán návrh na odprodej akcií 
 
1. Odprodej akcionářských práv energetických společností 
 
Přijaté usnesení : 1098/99 - MZ schvaluje uzavření smluv se společností Živnostenská banka, a.s. týkajících se 

2135 ks akcií Jihomoravské plynárenské a.s. a 4985ks akcií Jihomoravské energetiky 
v majetku města a práv k nim náležejících.°Cena činí 4100,-Kč za kus plus prémie 500,- Kč 
za kus  v případě, že se obcím sdruženým iniciativou města Rosice podaří shromáždit balík 
25000 kusů akcií JMP.  

Hlasováno: pro 11, proti  0,  zdrž. 0 
 
Při společném jednání starostů pověřených měst dne 28.4.99 v Rosicích ohledně prodeje akcionářských práv 
JME a JMP nabídla Živnostenská banka cenu 4600 Kč za akcii obou společností za podmínky, že se společným 
postupem podaří shromáždit balík 25 tis. akcií JMP. Uvedená cena je dosud nejvyšší nám známou nabídkou a 
vyšší nabídka se již neočekává.  Ke dni 28.4. je přislíbeno obcemi 27 tis ks JMP, tudíž je reálná šance prodeje 
akcií za uvedenou cenu. K tomu aby celá transakce mohla proběhnout, je třeba aby MZ, stejně jako 
zastupitelstva dalších prodávajících obcí schválilo podmínky smlouvy s Živnostenskou bankou v 19. týdnu.  
Počátkem 19. týdne se vyjasní technické podmínky převodu a texty smluv natolik, aby bylo možné zformulovat 
usnesení v konečné podobě a popř. ho ještě rozeslat zastupitelům.     
 

                                                                                             Předkládá: Miloš Kotek 
 
Starosta doplnil k rozeslanému návrhu usnesení text s cenou  
Jan Oplatek z firmy Atlantik finanční trhy s.r.o.předložil nabídku investora „Ruhrgas“, kterého zastupují -  tento 

investor má zájem pouze o akcie JMP a nabízí 4550,- za kus. 
Následovala delší diskuse a po ní hlasováno  a přijato usnesení čí. 1098/99. 

 
V 1739 1745 přestávka v jednání. 
 
Po přestávce následovala diskuse na téma rekonstrukce povrchu hřiště na ZŠ Komenského. 
 
V 18 hodin odešel V.Zejda - přítomno 10 členů MZ. 
 



V 1830 se dostavila MVDr.Horáková - přítomno 11 členů MZ. 
 
 
 
2. Složení  slibu člena MZ  
 
Návrh usnesení : 1099/99 - MZ bere na vědomí  složení slibu novým členem Městského zastupitelstva Kuřimi 

MVDr.Lenkou Horákovou (r. 1962) 
Hlasováno : pro 11, proti 0,  zdrž. 0 
 
Na jednání MR dne 5.5.1999 byla usnesením čís. 206/99 prohlášena MVDr.Lenka Horáková členkou MZ - 
uprázdněný mandát po Mgr.Aleně Matějíčkové (volební strana „Za veřejný zájem“). MVDr. Lenka Horáková 
byla vyzvána ke složení slibu člena zastupitelstva a učinila tak do rukou starosty 
 
 
Jednání MZ ukončeno v 19 hodin. 
 
 
Starosta vyzval návrhovou komisi k rekapitulaci přijatých usnesení : 
 
1098/99 - MZ schvaluje uzavření smluv se společností Živnostenská banka, a.s. týkajících se 2135 ks akcií 

Jihomoravské plynárenské a.s. a 4985ks akcií Jihomoravské energetiky v majetku města a práv k nim 
náležejících.°Cena činí 4100,-Kč za kus plus prémie 500,- Kč za kus  v případě, že se obcím 
sdruženým iniciativou města Rosice podaří shromáždit balík 25000 kusů akcií JMP.  

 
1099/99 - MZ bere na vědomí  složení slibu novým členem Městského zastupitelstva Kuřimi MVDr.Lenkou 

Horákovou (r. 1962) 
 
 
 
 
 

        RNDr.Igor Poledňák 
          starosta 
 
V Kuřimi dne  6.5.1999. 
Zapsal RNDr-I-Poledňák 
 
 

Ověřovatelé 
 
 
Ing.Miloš Krupica         Petr Vodka 
 
 
 
Přílohy : Pozvánka 
 Slib MVDr.L.Horákové 
 1,.1A,B Odprodej akcionář. práv, Zápis z jednání starostů pověřených měst, Charakteristika nabídky 
 Usnesení  návrhové komise 
 Prezenční listina 
 
 
 


