Zápis
ze schůze Rady města Kuřimi č. 15/2021 konané dne 28.06.2021
Přítomni:
Mgr. Ing. Drago Sukalovský - starosta
Ing. Petr Ondrášek, Mgr. Ladislav Ambrož, Ing. Milan Vlk
Ing. Karel Torn, CSc. - tajemník úřadu.
Omluven: Ing. Jan Vlček, MSc.
Ověřovatel zápisu: Ing. Milan Vlk

Starosta zahájil zasedání RM v 13:40 hodin, úvodem bylo přítomni 4 členové RM, tedy nadpoloviční
většina. RM je usnášeníschopná.
Program:
1
Vyhlášení veřejné sbírky na pomoc
2

Různé

1. Vyhlášení veřejné sbírky na pomoc
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, Ing. Petr
Ondrášek)
Jihomoravské obce na Hodonínsku a Břeclavsku zasáhla v minulém týdnu přírodní katastrofa.
Vyhlášení veřejné sbírky je zaměřeno na pomoc lidem a obcím zasaženým touto živelnou pohromou
na jižní Moravě. Je žádoucí vyhlásit samostatnou sbírku cíleně na pomoc dětem původem z Kuřimi,
které se dostaly do pěstounské rodiny. Jejich rodina zůstala po katastrofě v obci Hrušky bez střechy
nad hlavou. Žádná z již otevřených charitativních sbírek neumožní vybrané prostředky takto zacílit.
Sbírka je konkrétně vyhlášena na opravu domu na ulici Hlavní 101 v obci Hrušky (okr. Břeclav).
V případě, že výtěžek sbírky překročí náklady na tuto opravu, rozdíl bude poskytnut obci Mikulčice
(okr. Hodonín) na odstranění následků této přírodní katastrofy. Pokud výtěžek sbírky nedosáhne výše
potřebné pro opravu domu, město Kuřim předpokládá dokrytí vybrané částky do potřebné výše formou
peněžitého daru z rozpočtu města (návrh bude předložen na nejbližší zasedání zastupitelstva).
Datum zahájení: dle rozhodnutí KÚ JmK.
Konec sbírky: 30.07.2021.
Způsob provádění sbírky: bankovní účet, pokladna MěÚ.
Přijaté snesení: R/2021/0245 - RM schvaluje vyhlášení veřejné sbírky určené na pomoc
zasaženým živelní pohromou, a to konkrétně na opravu domu v Hruškách
(okr. Břeclav), Hlavní, č. p. 101 a případně obci Mikulčice (okr. Hodonín) za
podmínek dle zápisu.
Hlasováno
Pro: 4 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, L. Ambrož, M. Vlk)
Nepřítomen: 1 (J. Vlček).

1

Starosta ukončil jednání RM v 13:45 hodin.

Mgr. Ing. Drago Sukalovský
starosta města

Ing. Petr Ondrášek
1. místostarosta města

Ověřovatelé zápisu: Ing. Milan Vlk.

V Kuřimi dne 16.07.2021
Zapsala: Kateřina Friedlová
Materiály:
1

Vyhlášení veřejné sbírky na pomoc
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