
M ě s t o   K u ř i m 
 
 
                      Z Á P I S  č. 1 
z ustavujícího zasedání městského zastupitelstva KUŘIMI, konaného 
                 dne 28.11.1994 v Dělnickém domě 
————————————————————————————————————————————————————————————————— 
Přítomni   :   Ing.arch.V.Růžička,   Ing.J.Němec,   Mgr.J.Zorník, 
               Ing.J.Marek,    Ing.H.Novotná,    PeadDr.D.Holman, 
               Ing.A.Jarušek,      RNDr.I.Poledňák,      V.Zejda, 
               MUDr.M.Dvořáčková,Ing.arch.M.Janča,MUDr.Z.Klírová, 
               Ing.M.Krupica,  K.Múčková,  J.Herman,  J.Kobzinek, 
               H.Krejčí 
 
Jednání ustavujícího  zasedání městského zastupitelstva  v Kuřimi 
zahájil nejstarší z nově zvolených členů zastupitelstva pan Hynek 
Krejčí. 
Jednání   je  přítomno   všech  17   zvolených  členů   MZ  ,  je 
usnášenischopné. 
Za ověřovatele zápisu byli navrženi Ing.H.Novotná, Mgr.J.Zorník. 
 

Program : 
1. Volba komise pro ověření platnosti voleb 
2. Složení slibu zvolenými členy MZ 
3. Volba volební komise a volba návrhové komise 
4. Schválení volebního řádu 
5. Volba starosty 
6. Volba zástupce starosty a ostatních členů městské rady 
7. Volba člena okresního shromáždění 
8. Diskuse - záležitosti organizační povahy 
9. Zpráva návrhové komise 
10.Závěr 
 
Hlasováno o programu : schválen všemi přítomnými členy MZ 
 

1. Volba komise pro ověření platnosti voleb 
Pro  ověření platnosti  voleb  byla  navržena mandátní  komise ve 
složení : 
Dr.David Holman, Květoslava Múčková, Ing.Miloš Krupica 
Hlasováno o návrhu :  pro  17 
 
Závěr mandátové komise : 
MK konstatovala, že kontrolované  materiály, t.j. výsledek zápisů 
místní  volební  komise,  osvědčení  o  zvolení  člena  městského 
zastupitelstva  a  vlastnoručně  podepsané  prohlášení  kandidátů 
podle  § 24,  odst. 3  zákona o  volbách do  MZ jsou  bez závad a 
doporučuje MZ platnost voleb do MZ  v Kuřimi ověřit 
Návrh na usnesení : 
MZ ověřuje  platnost voleb do  městského zastupitelstva v  Kuřimi 
pro volební období 1994-1998 
Hlasováno o návrhu : pro  17 
 

2. Složení slibu zvolenými členy MZ 
Předsedající p.H.Krejčí vyzval MUDr. Dvořáčkovou k přečtení slibu 
člena městského zastupitelstva a  ostatní členy MZ, aby potvrdili 
slib do rukou předsedajícího a slib podepsali. 
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3. Volba volební komise a volba návrhové komise 
Pro  volbu orgánů  města t.j. starosty, zástupce  starosty a členů 
městské rady navržena komise ve složení : 
Ing.J.Němec, Ing.arch.M.Janča, J.Kobzinek 
Hlasováno o návrhu : pro  15 
                     zdrž. 2 
 
Pro přípravu souhrnného návrhu  usnesení navržena návrhová komise 
ve složení : 
Ing.J.Marek, Ing.A.Jarušek, MUDr.Z.Klírová 
Hlasováno o návrhu : pro  16 
                     zdrž. 1 
 
 

4. Schválení volebního řádu 
Městská rada navrhla základní schéma volebního řádu - viz příloha 
Dr.Holman  -  podává  protinávrh  -  změna  bodu  3 - nechť volby 
              proběhnou veřejným hlasováním 
Návrh na usnesení : 
MZ schvaluje volební řád pro  volbu starosty, zástupce starosty a 
městské  rady pro  volební období  1994-1998 se  změnou bodu  3 - 
dle návrhu PeadDr.Holmana s tím, že : 
* volba starosty a místostarosty proběhne veřejným hlasováním 
Hlasováno o návrhu : pro  10 
                     proti 6 
                     zdrž. 1   Návrh byl přijat 
 
Předsedající jednání MZ vyzval členy volební komise, aby se ujala 
své funkce 
Ing.Němec  - byl schválen návrh  o veřejné volbě, vyzval přítomné, 
             aby přednesly návrhy na funkci starosty města 
V.Zejda    - navrhuji Dr.Poledňáka, počet získaných hlasů mu  dává 
             mandát, aby se o toto místo ucházel 
Ing.Krupica- navrhuji na funkci starosty stávajícího Ing.arch.V. 
             Růžičku 
Další návrhy nebyly 
Dle volebního řádu pořadí kandidátů určuje los. 
Dr.Poledňák - po domluvě s Ing.Růžičkou - nejprve hlasujme 
              o  Ing.arch.V.Růžičkovi,  potom   o  mně,  je  toto 
              akceptováno ? 
Ing.Němec   - ano 
Návrh na usnesení : 
MZ  schvaluje  do  funkce   starosty  města  pro  volební  období 
1994-1998 Ing.arch.Vladislava Růžičku 
Hlasováno o návrhu : pro  10 
                     proti 7 
                     zdrž. 0  Starostou  města Kuřimi  byl zvolen 
                              Ing.arch.Růžička 
 
Nově  zvolený starosta  města Ing.arch.Vladislav  Růžička se ujal 
řízení zasedání MZ. 
Poděkoval  přítomným za  důvěru, v  krátkosti nastínil  program a 
bylo pokračováno v jednání. 
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Ing.Němec vyzval  přítomné k podání  návrhů na zástupce  starosty 
města 
V.Zejda  - na funkci zástupce starosty navrhuji Dr.Poledňáka 
J.Herman - jako II.nejsilnější strana navrhuji p.K.Múčkovou 
Další návrhy nejsou 
Jména kandidátů byla napsána na papír - losem určeno pořadí 
Návrh na usnesení : 
MZ schvaluje  do funkce zástupce  starosty města paní  Květoslavu 
Múčkovou 
Hlasováno : pro   6 
            proti 9 
            zdrž. 2  Návrh nebyl přijat 
 
MZ  schvaluje  do  funkce   zástupce  starosty  města  RNDr.Igora 
Poledňáka 
Hlasováno : pro  11 
            proti 4 
            zdrž. 2 
Ing.Němec ověřuje, že zástupcem starosty se stává Dr.Poledňák 
 
Volba členů městské rady 
Předsedající  Hynek Krejčí  přednesl  návrh  na usnesení  ve věci 
složení MR 
Návrh na usnesení : 
MZ podle  § 44 zákona O  obcích schvaluje složení městské  rady : 
starosta, zástupce starosty a 3 členové MR 
Hlasováno o návrhu : pro 17 
 
MZ  ustanovuje dle  § 36  odst. 1  písm. g)  starostu a  zástupce 
starosty jako dlouhodobě uvolněné členy MZ pro výkon funkce 
Hlasováno o návrhu : pro 17 
 
Dr.Holman předkládá písemný návrh na volbu 3 členů MR "an-block" 
veřejným hlasováním 
Návrh na složení MR :  starosta Ing.arch.V.Růžička 
                       místostarosta RNDr.Igor Poledňák 
                       člen MR Ing.Hana Novotná 
                       člen MR Ing.Miloš Krupica 
                       člen MR Vladislav Zejda 
Ing.Němec - připomíná, že byl v úvodu schválen volební řád 
K.Múčková - předkládá návrh na člena MR -  J.Herman 
Dr.Poledňák - T-přip. - návrh na volbu "an-block" je procedurální 
                        o kterém se má hlasovat 
Ing.Němec   - vol. komise se shodla, že o návrhu Dr.Holmana bude 
              hlasováno 
 
Návrh na usnesení : 
MZ schvaluje volbu členů městské rady "an-block" veřejným hlasováním 
Hlasováno o návrhu : pro   10 
                     proti  6 
                     zdrž.  1  Návrh byl přijat 
 
Volba členů MR : 
Dr.Poledňák  - nemůžeme  pominout  návrh  p.  Múčkové 
K.Múčková    - navrhuje,  aby pan   Zejda byl  v MR  nahrazen panem 
               Hermanem 
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1. návrh - složení MR (předložený Dr.Holmanem) :   Ing.Růžička 
                                                   Dr.Poledňák 
                                                   Ing.Novotná 
                                                   Ing.Krupica 
                                                   V.Zejda 
2. návrh - složení MR  (předložený pí. Múčkovou) : Ing.Růžička 
                                                   Dr.Poledňák 
                                                   Ing.Novotná 
                                                   Ing.Krupica 
                                                   J.Herman 
Hlasováno o návrhu ad 2) pro   8 
                         proti 9 
                         zdrž. 0 
 
Hlasováno o návrhu ad 1) pro   9 
                         proti 6 
                         zdrž. 2 
Městské  zastupitelstvo  odsouhlasilo  složení  městské  rady dle 
původního návrhu Dr.Holmana. 
 
Volbou členů městské rady volební komise končí svoji funkci. 
 
Ing.Růžička  vyzval  Dr.Poledňáka  jako  nově  zvoleného zástupce 
starosty, aby zaujal místo u předsednického stolu. 
 
Následoval krátky projev starosty, popřál všem zvoleným členům MZ, 
a MR mnoho štěstí a sil k realizaci stanovených záměrů a cílů. 
 

7. Volba člena okresního shromáždění 
Ing.Růžička  zdůvodnil  svoji   kandidaturu  za  člena  okresního 
shromáždění 
Návrh na usnesení : 
MZ volí Ing.arch.Vladislava  Růžičku členem okresního shromáždění 
Brno-venkov 
Hlasováno o návrhu : pro   16 
                     zdrž.  1 
 

8. Diskuse - záležitosti organizační povahy 
Návrh na usnesení : 
MZ pověřuje městskou radu připravit návrh jednacího řádu MZ, MR a 
harmonogramu dalších zasedání včetně programů na I.pololetí 1995 
Hlasováno o návrhu : pro 17 
 
První  zasedání Městské  rady stanoveno  na pondělí  5.12.1994 ve 
14,00 hodin. 
 
 

9) Zpráva návrhové komise 
Přednesl Ing.J.Marek 
Usnesení č. 1001/94 
MZ ověřuje  platnost  voleb  do  městského zastupitelstva v Kuřimi 
pro volební období 1994-1998 
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Usnesení č. 1002/94 
MZ schvaluje volební řád pro  volbu starosty, zástupce starosty a 
městské  rady pro  volební období  1994-1998 se  změnou bodu  3 - 
dle návrhu Dr.Holmana : 
a) veřejné hlasování pro funkci starosty a zástupce starosty 
b) hlasování "an block" pro členy městské rady 
 
Usnesení č. 1003/94 
MZ  schvaluje  do  funkce   starosty  města  pro  volební  období 
1994-1998 Ing.arch.Vladislava Růžičku 
 
Usnesení č. 1004/94 
MZ  schvaluje  do  funkce   zástupce  starosty  města  RNDr.Igora 
Poledňáka 
 
Usnesení č. 1005/94 
MZ podle  § 44 zákona O  obcích schvaluje složení městské  rady : 
starosta, zástupce starosty a 3 členové MR 
 
Usnesení č. 1006/94 
MZ  ustanovuje dle  § 36  odst. l  písm. g)  starostu a  zástupce 
starosty jako dlouhodobě uvolněné členy MZ pro výkon funkce 
 
Usnesení č. 1007/94 
MZ schvaluje složení městské rady : 
starosta Ing.arch.Vladislav Růžička 
místostarosta RNDr.Igor Poledňák 
člen MR Ing.hana Novotná 
člen MR Ing.Miloš Krupica 
člen MR Vladislav Zejda 
 
Usnesení č. 1008/94 
MZ  pověřuje MR  připravit nový  návrh jednacího  řádu MZ  a MR a 
harmonogramu zasedání včetně programů na I.pololetí 1995 
 
Usnesení č. 1009/94 
MZ volí Ing.arch.Vladislava  Růžičku členem okresního shromáždění 
Brno-venkov 
 
Hlasováno o úplnosti navrženého usnesení : pro 17 
 
Starosta   města   poděkoval   veřejnosti  a  všem  přítomným  za 
účast,   jednání ustavujícího zasedání MZ ukončil v 18,40 hodin. 
 
 
 
 
 
 
 
                                       Ing.arch.Vladislav Růžička 
                                                starosta 
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Kuřim, 30.11.1994 
Zapsala Němcová 
 
 
 
 
Seznam příloh : 
1. Prezenční listina 
2. Protokol z ustavujícího zasedání MZ 
3. Volební řád 
4. Písemný návrh PeadDr.Holmana 
5. Usnesení ustavujícího zasedání MZ 
 
 
 
 
 
 

                O v ě ř o v a t e l é 
 
 
Ing.Hana  N o v o t n á                    Mgr.Josef  Z o r n í k 


