
Pořadové číslo:  23/1.1.1. 

Z a s t u p i t e l s t v o  m ě s t a  P ř e r o v a  

 Přerov 28.02.2022 

Návrh pro 23. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 28. 2. 2022 

Zpravodaj:  Ing. Petr Měřínský, primátor 

Navrhovatel:  Ing. Petr Měřínský, primátor 

Zpracovatel:  Ing. Daniela Novotná, vedoucí odboru 

Název návrhu: 

Vyslovení podpory a solidarity partnerskému městu Ivano-Frankivsk a Ukrajině  

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

1. vyslovuje podporu a solidaritu partnerskému městu Ivano-Frankivsk a rovněž celé Ukrajině, 

proti které zahájila Ruská federace vojenskou invazi, 

 

2. schvaluje vyvěšení ukrajinské státní vlajky na budově radnice na nám. TGM 2, Přerov, 

 

3.  schvaluje nákup a poskytnutí humanitární pomoci partnerskému městu Ivano-Frankivsk ve 

výši 200 000 Kč podle jeho potřeb, na podporu města a jeho obyvatel ve válečném konfliktu s 

Ruskou federací, 

 

4. schvaluje poskytnutí materiální pomoci partnerskému městu Ivano-Frankivsk formou 

poskytnutí prostředků a materiálu určených k minimalizaci negativních dopadů válečného 

konfliktu na životy, zdraví a majetek obyvatel města (tj. prostředků sloužících k ochraně 

obyvatelstva, zdravotnických prostředků apod.). 

 

Důvodová zpráva: 

Statutární město Přerov obdrželo dne 21.2.2022 žádost partnerského ukrajinského města Ivano-

Frankivsk o vyjádření solidarity a přátelské podpory Ukrajincům a zejména obyvatelům Ivano-

Frankivsku. V žádosti je uvedeno, že Ivano-Frankivsk bude vděčný za potvrzení tohoto postoje 

statutárního města Přerova učiněním vhodného rozhodnutí. 

 

Dále Ivano-Frankivsk požádal o zvážení možnosti podpory k zajištění teritoriální obrany a ochrany 

obyvatel města. V této žádosti primátor Ivano-Frankivsku Ruslan Martsinkiv uvedl, že Ukrajina 



prožívá složité časy a vědomí přátelské pomoci a společného úsilí jim pomůže překonat napětí v rámci 

evropského prostoru. 

 

Přílohou žádosti byl seznam požadované materiální pomoci – např. se jednalo o komunikační nástroje, 

uniformy a vybavení, pomůcky a vybavení pro první pomoc atd. 

 

Po doručení této žádosti dne 24.2.2022 zahájila Ruská federace vojenský útok na Ukrajinu. Vzhledem 

k této skutečnosti a s vědomím toho, že i Ivano-Frankivsk, který je partnerským městem statutárního 

města Přerova již od r. 2010, je pod útokem ruských vojenských jednotek, je navrženo usnesením 

vyjádření podpory a solidarity Ukrajině a vyvěšení ukrajinské státní vlajky na budovu nám. TGM 2.  

 

Po řadě jednání a na základě aktuálních informací z partnerského města Ivano-Frankivsk bylo 

rozhodnuto o poskytnutí materiální humanitární pomoci tak, jak je uvedeno v návrhu usnesení. 

 

Materiální pomoc bude na Ukrajinu dopravena koncem tohoto týdne, zastupitelé budou následně o 

rozsahu a obsahu poskytnuté pomoci informováni. 

 

 


