Zápis
ze schůze Rady města Kuřimi č. 19/2022 konané dne 21.06.2022
Přítomni:
Mgr. Ing. Drago Sukalovský
Ing. Petr Ondrášek, Mgr. Ladislav Ambrož, Ing. Jan Vlček, MSc., Ing. Milan Vlk
Ing. Karel Torn, CSc. - tajemník úřadu.
Ověřovatel zápisu: Ing. Jan Vlček, MSc.
Starosta zahájil zasedání RM v 12:20 hodin, úvodem bylo přítomno 5 členů RM. RM je
usnášeníschopná.

Program:
1
Výstavba dočasného ubytování pro uprchlíky z Brna v Kuřimi
2

Různé

1. Výstavba dočasného ubytování pro uprchlíky z Brna v Kuřimi
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský)
Rada Města Kuřimi nesouhlasí se záměrem města Brna vybudovat v Kuřimi provizorní ubytovací
kapacity a umístit v nich ukrajinské uprchlíky, toho času pobývající v Brně v prostoru hlavního
železničního nádraží. Problém města Brna není v žádném případě možno řešit exportem tohoto
problému do jiného města.
V Kuřimi přebývá momentálně na 500 uprchlíků z Ukrajiny, z toho na 100 v objektu provozovaném
přímo městem Kuřim. Do jejich zabezpečení vložilo město Kuřim nemálo úsilí, peněz a času. Město
Kuřim zabezpečuje nejenom ubytování, ale stará se také o zaměstnání, stravování, školu, dětské
skupiny, volný čas dětí, výuku češtiny, zdravotní zabezpečení a mnoho dalších záležitostí. Na samé
hranici vytížení je kuřimský odbor sociální péče, který musí zvládat péči o další stovky dětí.
Město Kuřim a jeho obyvatelé se k problému uprchlictví z válkou postižených zemí staví vstřícně.
Kromě Ukrajinců zde např. našlo před lety své nové domovy několik arménských rodin, prchajících
před válkou v této zemi. Ti se od té doby stali nedílnou součástí kuřimské komunity, kterou kromě
majority tvoří lidé mnoha dalších národností. Pokud by však byl současný brněnský problém „vyřešen“
jeho přenesením do Kuřimi, pak první obětí budou právě kuřimští uprchlíci z Ukrajiny, kteří jsou až
dosud v Kuřimi přijímáni bez větších problémů.
Diskuse:
P. Ondrášek – brání se účelovému přesunu těchto osob do našeho města.
J. Vlček – kapacita uprchlíků je ve městě už vyčerpaná.
Přijaté usnesení: R/2022/0281 - RM schvaluje následující prohlášení: "Rada Města Kuřimi
nesouhlasí se záměrem města Brna vybudovat v Kuřimi provizorní ubytovací
kapacity a umístit v nich ukrajinské uprchlíky, toho času pobývající v Brně
v prostoru hlavního železničního nádraží. Problém města Brna není v žádném
případě možno řešit exportem tohoto problému do jiného města.
V Kuřimi přebývá momentálně na 500 uprchlíků z Ukrajiny, z toho na 100
1

v objektu provozovaném přímo městem Kuřim. Do jejich zabezpečení vložilo
město Kuřim nemálo úsilí, peněz a času. Město Kuřim zabezpečuje nejenom
ubytování, ale stará se také o zaměstnání, stravování, školu, dětské skupiny,
volný čas dětí, výuku češtiny, zdravotní zabezpečení a mnoho dalších
záležitostí. Na samé hranici vytížení je kuřimský odbor sociální péče, který musí
zvládat péči o další stovky dětí.
Město Kuřim a jeho obyvatelé se k problému uprchlictví z válkou postižených
zemí staví vstřícně. Kromě Ukrajinců zde např. našlo před lety své nové domovy
několik arménských rodin, prchajících před válkou v této zemi. Ti se od té doby
stali nedílnou součástí kuřimské komunity, kterou kromě majority tvoří lidé
mnoha dalších národností. Pokud by však byl současný brněnský problém
„vyřešen“ jeho přenesením do Kuřimi, pak první obětí budou právě kuřimští
uprchlíci z Ukrajiny, kteří jsou až dosud v Kuřimi přijímáni bez větších problémů".
Hlasováno
Pro: 5 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, J. Vlček, L. Ambrož, M. Vlk).

Starosta ukončil jednání RM v 13:10 hodin.

Mgr. Ing. Drago Sukalovský
starosta města

Ing. Petr Ondrášek
1. místostarosta města

Ověřovatel zápisu: Ing. Jan Vlček, MSc.

V Kuřimi dne 21.06.2022
Zapsala: Ing. Pavla Halouzková
Materiály:
1

Výstavba dočasného ubytování pro uprchlíky z Brna v Kuřimi

2

Různé

2

