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Text článku
Novým místostarostou Vyškova se stal Karel Jurka (ODS)
Vyškov 23. října (ČTK) - Vyškovští zastupitelé dnes novým místostarostou zvolili Karla Jurku (ODS). Dostal
osmnáct hlasů, ke zvolení jich potřeboval čtrnáct. Jurka nastoupí na radnici místo Luboše Kadlece (ODS), který
v září odstoupil. Vyzvala ho k tomu jeho mateřská strana, Kadlec to respektoval. Dnes byl zvolen řadovým
radním, řekla ČTK mluvčí radnice Dana Bednářová.
Jurku se koalice složená z ODS, ČSSD a KDU-ČSL snažila zvolit místostarostou už na minulém mimořádném
zasedání. Nedostal však dost hlasů, důvodem bylo i to, že šest koaličních zastupitelů se ze schůze omluvilo.
Výměnu ve vedení města iniciovala ODS, která si chce podle poslance a vyškovského zastupitele Michaela
Hrbaty připravit půdu pro příští komunální volby. Karel Jurka, který má podle Hrbaty šanci místo volebního lídra
ODS získat, bude jako místostarosta viditelnější.
Kadlecovo sesazení Hrbata vysvětlil tak, že jako lídr kandidoval Kadlec za ODS v komunálních volbách ve
Vyškově už třikrát. Straníci se prý dohodli, že počtvrté se tak nestane. Navíc měl šanci získat senátorské křeslo,
v loňských volbách však neuspěl a nedostal se ani do druhého kola. Mandát obhájil další vyškovský zastupitel
Ivo Bárek (ČSSD).
Kadlec působil s přestávkou na radnici od roku 1998. Dva roky byl starostou, sedm let místostarostou. Předtím
a v mezidobí působil jako učitel a k původnímu povolání se nejspíš znovu vrátí. Jurka dosud ve vedení Vyškova
nebyl. Ve stranické hierarchii je místopředsedou ODS na Vyškovsku a vede místní sdružení ODS ve Vyškově.
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