
Město  Kuřim 
 

Z Á P I S   01/98/99 
 

z ustavujícího zasedání  městského zastupitelstva, konaného dne 23.11.1998 
 

Přítomni :  RNDr.I.Poledňák a Ing.M.Krupica, Dr.Ing.Jiří Marek, Ing.Hana Novotná, MUDr.Miluše 
Dvořáčková, PaedDr.David Holman, Jan Herman, Květoslava Múčková, Vladislav Zejda, 
Ing.Jaromír Němec, Mgr.Josef Zorník,  Ing.Jindřich Fikar, Ing.Rostislav Hanák, Ing.Miloš Kotek, 
Ing.Stanislav Popelák, Alena Szabová, Petr Vodka 

Hosté :        Ing.arch.Vladislav Růžička 
 
V 17:00 hodin zahájil Ing.Stanislav Popelák ustavující zasedání nového městského zastupitelstva města Kuřimi 
pro volební období 1998-2002. Zasedání bylo svoláno usnesením městské rady č. 425/98 ze dne 17.11.1998 
s tímto programem:  
 
Program :  

1)  Volba komise pro ověření platnosti voleb (§ 29 odst. 1 zákona o obcích) 
2)  Složení slibu zvolenými členy obec. zastupitelstva 
3)  Volba volební komise a volba návrhové komise pro přípravu souhrnného návrhu  

usnesení (rekapitulace přijatých usnesení) 
4)  Volba starosty 
5)  Volba zástupce (zástupců) starosty a ostatních členů  obecní rady 
6)  Volba členů okresního shromáždění 
7)  Záležitosti organizační povahy. Diskuse. 
8)  Zpráva návrhové komise (rekapitulace přijatých usnesení) 

 
 
 
1. Volba komise pro ověření platnosti voleb (§ 29 odst. 1 zákona o obcích) 
 
     Úkolem mandátní komise je přezkoumat zápisy volební komise a doporučit ustanovujícímu zasedání ověřit 

platnost volby člena městského zastupitelstva. Ing.S.Popelák navrhuji komisi tříčlennou. 
     Návrhy:   1.   Ing.Miloš Krupica 

2.  Petr Vodka 
3.  Jan Herman 

 
Přijaté usnesení : MZ jmenuje  komisi  pro ověření platnosti voleb ve složení: Ing.Miloš  Krupica, Petr Vodka  

Jan Herman. 
Hlasování:  pro  17  proti 0  zdržel se 0 
 
Mandátová komise ve výše uvedeném složení prozkoumala dokumenty z voleb potřebné pro ověření platnosti 
volby členů MZ a shledala,že je vše v pořádku. 
 
Přijaté usnesení:  MZ ověřuje platnost volby 17 členů městského zastupitelstva v Kuřimi pro volební období 

1998 - 2002. 
Hlasování:  pro 17  proti 0 zdržel se  0 
 
Mandátová komise tímto končí svou činnost. 
 
 
 
2.  Složení slibu zvolenými členy městského zastupitelstva 
Podle zákona O obcích §29 je podmínkou ke vzniku mandátu člena MZ složení slibu do rukou předsedajícího 
ustanovujícího městského zastupitelstva a podepsání listu s textem slibu. 
Zvolení členové nového MZ skládali slib podle pořadí stran účastnících se ve volbách. Do rukou posledního 
složil slib předsedající.  
Všichni noví členové složili slib dle výše uvedeného zákona bez výhrad. 
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3. Volba volební komise a volba návrhové komise pro přípravu souhrnného návrhu  
usnesení (rekapitulace přijatých usnesení), ověřovatelů zápisu, stanovení počtu zástupců 
starosty a počtu členů městské rady 
 
3.1.Volba komise volební  
Návrhy:        1.  Ing.Jindřich Fikar 

2.  Petr Vodka 
3.  Květoslava Múčková 

 
Přijaté usnesení : MZ jmenuje volební  komisi ve složení: Ing.Jindřich Fikar, Petr Vodka a Květoslava 

Múčková 
Hlasování:  pro 17 proti 0 zdržel se 0 
 
 
 
3.2.Volba komise návrhové  
Návrhy:        1.  Ing.Miloš Krupica 

2.  Ing.Jaromír Němec 
3.  Dr.Ing.Jiří Marek 
 

Přijaté usnesení : MZ jmenuje návrhovou komisi ve složení : Ing.Miloš Krupica, Ing.Jaromír Němec, 
Dr.Ing.Jiří Marek 

Hlasování: pro 17 proti 0zdržel se 0 
 
 
 
3.3.Volba ověřovatelů zápisu  
Návrhy:       1.  MUDr.Miluše Dvořáčková 

2.  Mgr.Josef Zorník 
 
Přijaté usnesení : MZ zvolilo ověřovatele zápisu  ve složení : MUDr.Miluše Dvořáčková a Mgr.Josef Zorník 
Hlasování:  pro 17 proti 0 zdržel se 0 
 
 
 
3.4. Stanovení počtu zástupců starosty a počtu členů městské rady 
Předsedající ustavujícím MZ navrhuje pětičlennou městskou radu a to ve složení - starosta,  jeden uvolněný 
zástupce starosty a 3 členové  městské rady. 
Protinávrhy nebyly vzneseny. 
  
Přijaté usnesení : MZ schvaluje pro volební období  1998- 2002 dle § 44 zákona ČNR o obcích  starostu, 

jednoho  zástupce starosty jako dlouhodobě uvolněné členy MZ pro výkon funkce a  5 
člennou městskou radu. 

Hlasování: pro  17 proti 0 zdržel se 0 
 
 
 
3.5. Návrh na způsob volby  
Dr.Holman navrhuje volbu starosty, zástupce starosty a městskou radu volbou veřejnou 
 
Návrh usnesení : MZ schvaluje, aby volba starosty, jednoho uvolněného zástupce starosty a složení městské 

rady byla veřejná 
Hlasování: pro 17  proti 0  zdržel se 0 
 
Dále Dr.Holman navrhuje, aby o starostovi a zástupci starosty  bylo hlasováno současně - en bloc 
Ing.Fikar nesouhlasí, žádá hlasovat o každé funkci zvlášť. 
 
Dr.Holman žádá volbu 3 členů městské rady en bloc. 
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Přijaté usnesení :  MZ schvaluje volbu zbývajících 3 členů městské rady  en bloc. 
Hlasování : pro 10, proti 7, zdržel se 0 
 
 
 
4. Volba starosty 
 
PaedDr.D.Holman za Sdružení nezávislých kandidátů „Kuřimská občanská liga“ navrhuje do funkce 

starosty RNDr.Igora Poledňáka a Ing.Miloše Kotka do funkce zástupce starosty 
 
Vladislav Zejda navrhuje za Koalici politických  stran ODS-ODA na funkci starosty města  RNDr.Igora 

Poledňáka 
 
Návrh usnesení: MZ schvaluje pro volební období  1998- 2002 do funkce starosty města RNDR.Igora Poledňáka  
Hlasování : pro 8,  proti 8,  zdržel se 1 
 
Pro hlasovali : MUDr.M.Dvořáčková, PaedDr.D.Holman, Ing.M.Krupica,Dr.Ing.J.Marek, Ing.H.Novotná, 

RNDr.I.Poledňák, P.Vodka, V.Zejda 
Proti hlasovali : Ing.J.Fikar, Ing.R.Hanák, J.Herman, K.Múčková, Ing.J.Němec, Ing.S.Popelák, A.Szabová, 

Mgr.J.Zorník 
Zdržel se :           Ing.M.Kotek 
 
Protože starosta nebyl zvolen, ujímá se vedení zasedání opět Ing.S.Popelák a  přerušuje jednání ustavujícího MZ 
do pondělí 7.12. 1998.  
 
Procedurální návrh - MZ přerušuje jednání ustavujícího MZ na 14 dnů - do 7.12.1998. 
Hlasování : pro 9  proti 0 zdržel se 8 
 
Ing.Jaromír Němec (ČSSD) informoval přítomné, že vzhledem k rozdílnému postoji  Ing.Kotka na obsazení 
funkcí starosty a zástupce starosty od ostatních  členů ČSSD (za kterou kandidoval)  byl  vyzván, aby se svého 
mandátu vzdal -  Ing.M.Kotek odmítl. 
 
Jednání ustavujícího jednání MZ Ing.S.Popelák přerušil v 18:00 hodin. 
 
 
Dne 7.12.1998 bylo v 17:00 hodin zahájeno pokračování ustavujícího zasedání městského zastupitelstva. 
 
Přítomni :  RNDr.I.Poledňák a Ing.M.Krupica, Dr.Ing.Jiří Marek, Ing.Hana Novotná, MUDr.Miluše 

Dvořáčková, PaedDr.David Holman, Jan Herman, Květoslava Múčková, Vladislav Zejda, 
Ing.Jaromír Němec, Mgr.Josef Zorník,  Ing.Jindřich Fikar, Ing.Rostislav Hanák, Ing.Miloš Kotek, 
Ing.Stanislav Popelák, Alena Szabová, Petr Vodka 

 
Ing.S.Popelák zahájil jednání a otevřel rozpravu k nadcházejí volbě starosty a zástupce starosty. 
 
Rozprava k volbě vedení města. 
 
Ing.Fikar - v rozpravě reagoval na negativní odezvu občanů Kuřimi na své hlasování při volbě  starosty a přečetl 

důvody, které jej vedly k hlasování proti  Dr.I.Poledňákovi (- viz příloha). Závěrem vyzval 
Dr.Poledňáka, aby se vzdal svého mandátu. 

Ing.Krupica žádá, aby mohli okamžitě reagovat ti,  kterých se obvinění týká. 
 
Dr.Poledňák - nebudu na tento příspěvek reagovat a vyzývám i ostatní aby na podobná napadání nereagovali. 
Ing.Němec - ve své rozpravě reaguje na rozdílný postoj Ing.Kotka k názorům ČSSD )viz. příloha). Potvrzuje 

názor  ČSSD na poměrné zastoupení  ve vedení města  a radě dle výsledků komunálních voleb : 
starosta z ODS (na jménu se však neshodli), zástupce Mgr.Josef (za stranu nezávislých). Složení 
MR : 1x„Kuřimská občanská liga“ , Ing.Hanák za KSČM a 1x ODS. 

Mgr.Josef Zorník se domnívá, že RNDr.Igor Poledňák a Vladislav Zejda nejsou vhodnými zástupci města. Podle 
jeho názoru  poškozují  zájmy města i občanů.  

Jan Herman - nesouhlasí  s RNDr.I.Poledňákem a V.Zejdou ve vedení města (viz. příloha). 
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Ing.Rostislav Hanák potvrdil dohodu KSČ, ČSSD a  nezávislých na poměrném zastoupení  dle výsledků voleb.   
V.Zejda bude reagovat na některé příspěvky (obvinění) rozpravy prostřednictvím novin Zlobice. Kritizuje  

předvolební jednání, které bylo poznamenáno „pomluvami a šikanováním“. 
 
Po ukončení rozpravy Ing.S.Popelák vyzval  volební komisi, aby se  ujala své činnosti: 
 
Ing.J.Fikar za volební komisi navrhuje, aby bylo přerušeno jednání na  30 minut  k dohodovacímu řízení: 
Hlasováno : pro 8, proti 8, zdrž.1 - neschváleno 
 
 
Návrhy na obsazení místa starosty  : 
 
1. Petr Vodka (návrh Ing.Fikara) - nepřijímá kandidatura 
2. Dr.Igor Poledňák  (návrh V.Zejdy) - přijímá kandidaturu 
3. PaedDr.David Holman (návrh Ing.R.Hanáka) - nepřijímá kandidaturu 
4. Mgr.Josef Zorník (navrhuje Ing.S.Popelák) - přijímá kandidaturu 
 
J.Herman pochybuje, zda je možné bez dohadovacího řízení opakovaně jmenovat  jednoho kandidáta, který v 1. 

hlasovacím kole nebyl schválen. Proto vyzývá ODS, aby  navrhli jiného kandidáta na místa starosty. 
Ing.J.Fikar - s touto otázkou se obrátil na Ministerstvo vnitra. Bylo mu odpovězeno, že není v rozporu se zákony, 

aby byl opakovaně navrhován jeden kandidát.  
 
Pořadí hlasování, ve kterém bude hlasováno mezi RNDr.I.Poledňákem a Mgr.J.Zorníkem  na funkci  starosty 
města bylo určeno losem. Vylosované pořadí  :1. Mgr.J.Zorník 
                                             2. RNDr.I.Poledňák 
 
Hlasováno o funkci starosty města : 
Návrh usnesení : MZ schvaluje pro volební období  1998- 2002 do funkce starosty města Mgr.Josefa Zorníka 
Hlasováno : pro 8, proti 7, zdrž. 2 
 
Návrh usnesení : MZ schvaluje pro volební období  1998- 2002 do funkce starosty města RNDr.Igora Poledňáka  
Hlasováno : pro 9, proti 8 
 
Přijaté usnesení : MZ schvaluje pro volební období  1998- 2002 do funkce starosty města RNDr.Igora 

Poledňáka  
 
 
 
 
5. Volba zástupce starosty 
Návrhy na obsazení místa zástupce starosty : 
 
1.Ing.Miloš Kotek (navrhuje Dr.D.Holman ) - kandidaturu přijímá za podmínky, že ČSSD nenavrhne svého   

kandidáta   
2.Mgr.Josef Zorník (navrhuje Ing.J.Němec - ČSSD) - kandidaturu nepřijímá 
3.Ing.Jindřich Fikar (navrhuje Ing.S.Popelák) - kandidaturu nepřijímá 
 
 
Návrh usnesení : MZ schvaluje pro volební období 11998 - 2002 do funkce zástupce starosty Ing.Miloše Kotka. 
Hlasováno : pro  9, proti 8 
 
Přijaté usnesení: MZ schvaluje pro volební období  1998- 2002 do funkce zástupce starosty  Ing.Miloše 

Kotka 
 
 
 
9. Volba členů městské rady - en bloc 
 
Návrhy 3 členů MR:  
1. PaedDr.David Holman, Mgr.Josef Zorník, Ing.Jindřich Fikar (navrhuje Ing.J.Němec)  
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  Dr.David Holman kandidaturu  nepřijal 
2. Jan Herman, Ing.Miloš Krupica, Ing.Jindřich Fikar (navrhuje Ing.S.Popelák) - Ing.Krupica  kandidaturu    

nepřijal 
3. Ing.Hana Novotná, Dr.Ing.Jiří  Marek, Ing.Rost.Hanák (navrhuje Ing.Miloš Krupica) - Ing.Hanák kandidaturu 

nepřijal 
4. Ing.Hana Novotná, Dr.Ing.Jiří Marek, Alena Szabová (navrhuje Ing.M.Krupica) - všichni kandidaturu 

přijímají 
 
Přijaté  usnesení : MZ schvaluje pro volební období  1998- 2002 členy městské rady :  

starosta  RNDr.Igor Poledňák 
zástupce starosty Ing.Miloš Kotek 
člen MR Ing.Hana Novotná 
člen MR Dr.Ing.Jiří Marek 
člen MR Alena Szabová 

Hlasováno : pro 12, proti 4, zdrž.1  
 
RNDr.Igor Poledňák se jako nově zvolený starosta ujal řízení dalšího jednání MZ. 
 
 
 
6. Volba členů okresního shromáždění 
 
Návrhy : 
1. RNDr.Igor Poledňák, Ing.Miloš Kotek, Dr.Ing.Jiří Marek (navrhuje RNDr.I.Poledňák) 
2. RNDr.Igor Poledňák, Ing.Miloš Kotek, Mgr.Josef Zorník (navrhuje J.Herman) 
3. RNDr.Igor Poledňák, Ing.Miloš Kotek, PaedDr.D.Holman (navrhuje p.Vodka) 
  PaedDr.D.Holman abdikuje ve prospěch Mgr.J.Zorníka 
  Mgr.J.Zorník abdikuje  
 
Přijaté usnesení :  MZ volí RNDr.Igora Poledňáka, Ing.Miloše Kotka a Dr.Ing.Jiřího Marka.členy okresního 

shromáždění Brno - venkov 
Hlasováno : pro 12, proti 0, zdrž.5  
 
 
 
Člen městského zastupitelstva Ing.Stanislav Popelák abdikuje na členství v městském zastupitelstvu a 
skládá osvědčení o zvolení do rukou starosty RNDr.Igora Poledňáka. 
 
Přijaté usnesení: MZ bere na vědomí odstoupení Ing.Stanislava .Popeláka jako člena městského zastupitelstva 
Hlasováno : pro 16 
 
V 17:50 odchází Ing.S.Popelák z jednání. 
 
 
 
7. Zprávy organizační povahy 
 
7.1. Svolání mimořádného zasedání MZ 
PaedDr.D.Holman navrhuje svolání mimořádného zasedání MZ v záležitosti účasti města při dražbě Kulturního  

domu na  nám. Osvobození. 
 
Přijaté usnesení :  MZ svolává mimořádné jednání městského zastupitelstva na čtvrtek 17.12. v 17:00 hodin 

s programem - očekávaná dražba Kulturního domu v Kuřimi  
Hlasováno : pro 15,  zdrž.1 
 
 
7.2. Rozprava k tvorbě rozpočtu města 
PaedDr.D.Holman informoval o plánované veřejné rozpravě v sobotu 19.12. v restauraci U mostu na téma 
„tvorba rozpočtu města“. 
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Jan Herman žádá Ing.H.Novotnou, aby se vzdala mandátu v městské radě z důvodu jejího 57% podílu na  spol.s 

r.o., která má ve svém vlastnictví  nemovitost kuřimského zámku.  
Ing.H.Novotná - všichni společníci po rozpadu TOS Kuřim měli nárok na rozdělení podílu TOSu Kuřim.  Město 

Kuřim svůj nárok  usnesení MZ odmítlo, proto byl podíl rozdělen mezi ty, kdo měli zájem. 
PaedDr.D.Holman  připomněl J.Hermanovi, že i on svým hlasování podpořil prodej nemovitosti s.r.o. SPŠ  a 

SOU  Kuřim Ing.Novotné 
 
 
Dr.Poledňák  poděkoval spoluobčanům za důvěru  k vedení obce v příštím období a vyzval návrhovou komisi k 
rekapitulaci přijatých usnesení :  
 
 
8. Zpráva návrhové komise 
Rekapitulaci provedl Dr.Ing.J.Marek. 
1001/98/99 - MZ jmenuje  komisi  pro ověření platnosti voleb ve složení: Ing.Miloš  Krupica, Petr Vodka, Jan 

Herman. 
 
1002/98/99 - MZ ověřuje platnost volby 17 členů městského zastupitelstva v Kuřimi pro volební období 1998 - 

2002. 
 
1003/98/99 - MZ jmenuje volební  komisi ve složení : Ing.Jindřich Fikar, Petr Vodka, Květoslava Múčková. 
 
1004/98/99 - MZ jmenuje návrhovou komisi ve složení : Ing.Miloš Krupica, Ing.Jaromír Němec, Dr.Ing.Jiří 

Marek. 
 
1005/98/99 - MZ zvolilo ověřovatele zápisu  ve složení : MUDr.Miluše Dvořáčková a Mgr.Josef Zorník. 
 
1006/98/99 - MZ schvaluje pro volební období  1998 - 2002 dle § 44 zákona O obcích  starostu, jednoho  

zástupce starosty jako dlouhodobě uvolněné členy MZ pro výkon funkce a  5 člennou 
městskou radu. 

 
1007/98/99 - MZ schvaluje, aby volba starosty, jednoho uvolněného zástupce starosty a složení městské rady 

byla veřejná. 
 
1008/98/99 -  MZ schvaluje volbu zbývajících 3 členů městské rady  en bloc. 
 
1009/98/99 - MZ schvaluje pro volební období  1998 - 2002 do funkce starosty města RNDr.Igora  

Poledňáka. 
 
1010/98/99 - MZ schvaluje pro volební období  1998 - 2002 do funkce zástupce zástupcem starosty  

Ing.Miloše Kotka. 
 
1011/98/99 -  MZ schvaluje pro volební období  1998- 2002 členy městské rady :  

starosta  RNDr.Igor Poledňák 
zástupce starosty Ing.Miloš Kotek 
člen MR Ing.Hana Novotná 
člen MR Dr.Ing.Jiří Marek 
člen MR Alena Szabová. 

 
1012/98/99 - MZ volí RNDr.Igora Poledňáka, Ing.Miloše Kotka a Dr.Ing.Jiřího Marka členy okresního 

shromáždění Brno - venkov. 
 
1013/98/99 - MZ bere na  vědomí odstoupení Ing.Stanislava .Popeláka  jako člena městského zastupitelstva. 
 
1014/98/99 - MZ svolává mimořádné jednání městského zastupitelstva  na čtvrtek 17.12. v 17:00 hodin 

s programem - očekávaná dražba Kulturního domu v Kuřimi  
 
Hlasováno o úplnosti přijatých usnesení : pro 16 - schváleno 
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    RNDr.Igor POLEDŇÁK 
              starosta 
 
V Kuřimi dne 8.12.1998 
Zapsala Stražovská 
 
 
 

Ověřovatelé zápisu  
 
 
 

MUDr.Miluše Dvořáčková        Mgr.Josef 
Zorník 

 
 
 
 
 
 
Přílohy: 
 Pozvánka 
 Prezenční listina ze dne 23.11.1998 
 Prezenční listina ze dne 7.12.1998 
 17 slibových listů 
 1x  Osvědčení o zvolení za člena MZ Ing.S.Popeláka 
 Příspěvek k rozpravě Ing.J.Fikara 
 Příspěvek k rozpravě Ing.J.Němce 
 Příspěvek k rozpravě Jana Hermana 
 Návrhy usnesení návrhové komise 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


