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Z á p i s 
 

ze schůze Rady města Kuřimi č. 6/2022 konané dne 25.02.2022 
 
 
Přítomni:  
Mgr. Ing. Drago Sukalovský – starosta 
Ing. Petr Ondrášek, Mgr. Ladislav Ambrož, Ing. Jan Vlček, MSc., Ing. Milan Vlk – členové rady 
 
 
Ing. Karel Torn, CSc. - tajemník úřadu. 
 
 
Ověřovatel zápisu: Mgr. Ladislav Ambrož 
 
 
Starosta zahájil zasedání RM v 12:45 hodin, úvodem bylo přítomno 5 členů RM. 
RM je usnášeníschopná. 
 
 
Program: 

1 Humanitární pomoc Ukrajině 

2 Různé  

 
 
 

1. Humanitární pomoc Ukrajině 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Pavla Halouzková) 
 
Dne 24.02.2022 vojska Ruské federace zahájila nelegální invazi na území Ukrajiny. V souvislosti 
s touto invazí navrhuji vyjádřit podporu Ukrajině a jejímu lidu a invazi RF označit za zločinnou.  
Vzhledem k tomu, že lze očekávat migrační vlnu z Ukrajiny do bezpečných a spřátelených zemí, mezi 
které počítáme také Českou republiku, přičemž lze rovněž očekávat, že vzhledem k rozsahu války na 
Ukrajině bude počet uprchlíků velký a část z nich bude nutno ubytovat a jinak se o ně postarat 
i v Kuřimi, navrhuji: 
- vyčlenit 3 městské byty z fondu sociálního bydlení a 1 byt z bytového fondu města Kuřimi pro 
humanitární účely (ubytování ukrajinských uprchlíků). Jde o byty v objektu DPS na ulici Zahradní 1275 
a byt na ulici Jungmannova 875, které jsou momentálně neobsazené, 
- pověřit odbor sociálních věcí a prevence vybavením výšeuvedených bytů potřebným zařízením 
a věcmi denní potřeby. 
V souvislosti s válkou na Ukrajině navrhuji poskytnutí daru z rozpočtu města Kuřimi ve výši 20.000 Kč 
Charitě Česká republika na konto pomoci Ukrajině „Charita pro Ukrajinu“. Dále navrhuji, aby RM 
vyzvala svým usnesením rovněž občany města Kuřimi, aby projevili svoji solidaritu napadené Ukrajině 
a přispěli na finanční či materiální sbírky organizované humanitárními organizacemi. 
V souvislosti s očekávanou uprchlickou vlnou z Ukrajiny se na město Kuřimi obrátila společnost Golf 
Brno s nabídkou zajištění dočasného ubytování uprchlíků z Ukrajiny v hotelu Kaskáda Kuřim. Toto 
ubytování bude bezplatné, vyčleněno bude podle potřeb až 20 hotelových pokojů. Pro uprchlíky bude 
zajištěno i celodenní stravování, na jehož úhradu chce vypsat společnost Golf Brno veřejnou sbírku 
(případně požádat o vypsání sbírky město Kuřim).  
 
Diskuse:  
D. Sukalovský – bude hlasováno o všech usnesení současně. 
 
 
Přijaté usnesení: R/2022/074 - RM   Kuřimi považuje napadení nezávislé Ukrajiny ze strany 

Ruska za neomluvitelný zločin proti míru a vyjadřuje Ukrajině a jejímu lidu plnou 
podporu. 
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Přijaté usnesení: R/2022/075 - RM   vyčleňuje 3 byty z fondu sociálního bydlení na adrese 

Zahradní 1275, Kuřim a 1 byt z bytového fondu města na ulici Jungmannova  
875, Kuřim pro humanitární účely (ubytování případných uprchlíků z Ukrajiny). 

 
Přijaté usnesení: R/2022/076 - RM ukládá Odboru sociálních věcí a prevence MěÚ Kuřim vybavit 

v případě potřeby byty vyčleněné pro humanitární účely zařízením a zajištěním 
věcí denní potřeby. 

 
Přijaté usnesení: R/2022/077 - RM schvaluje poskytnutí daru ve výši 20.000 Kč Charitě České 

republiky Vladislavova 12,110 00 Praha 1, IČO 70100969, na konto pomoci 
Ukrajině „Charita pro Ukrajinu“. 

 
Přijaté usnesení: R/2022/078 - RM bere na vědomí nabídku společnosti Golf Brno, a. s., na 

bezplatné poskytnutí 20 pokojů v hotelu Kaskáda Kuřim na ubytování 
případných uprchlíků z Ukrajiny včetně stravování a děkuje za ni. 

 
Přijaté usnesení: R/2022/079 - RM   vyzývá občany města Kuřimi k vyjádření solidarity 

s Ukrajinou, např. přispěním na finanční či materiální sbírky pomoci pro Ukrajinu 
zřizované humanitárními organizacemi. 

 
Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, J. Vlček, L. Ambrož, M. Vlk). 
 
 
 
 
Starosta ukončil jednání RM v 13:15 hodin. 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský Ing. Petr Ondrášek 
starosta města 1. místostarosta města 

 

 

Ověřovatel zápisu: Mgr. Ladislav Ambrož 
 
 
 
V Kuřimi dne 2513.04.2022 
 
Zapsala: Ing. Pavla Halouzková 
 
 
 
Materiály: 
 

1 Humanitární pomoc Ukrajině 

2 Různé  

  

 


