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RADA OBCE ZDIBY

USNESENÍ
Rady obce Zdiby

číslo 328/56/2022
ze dne 25.2.2022

k podpoře a pomoci Ukrajině
Rada obce Zdiby

I.

Vydává následující prohlášení
V návaznosti na usnesení Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ze dne 24.2.2022,
uvedené v důvodové zprávě, konstatujeme, že dne 24.2.2022 v 5 hod ráno Ruská
federace zahájila nevyprovokovaný vojenský útok na svrchované území
Ukrajiny.
Rada obce Zdiby ostře odsuzuje tento zcela nepřijatelný akt agrese, který je v
rozporu s mezinárodním právem, a vyjadřuje plnou podporu a solidaritu
Ukrajině a jejímu lidu.
S ohledem na to, Rada obce Zdiby:

II. Doporučuje Zastupitelstvu obce rozhodnout o:
1) Poskytnutí finančního daru ve výši 100.000, - Kč na humanitární pomoc
Ukrajině;
2) Pověření Rady obce a obecního úřadu Zdiby k organizování a zajištění pomoci
Ukrajině a jejím občanům, dle důvodové zprávy.

III. Ukládá
starostce obce předložit zastupitelstvu obce k projednání žádost dle bodu II.

JUDr. Eva Slavíková v. r.
starostka obce Zdiby

Mgr. Beata Sabolová v. r.
1. místostarostka obce Zdiby

Předkladatel:

Mgr. Beata Sabolová, 1. místostarostka

Provede:

Mgr. Beata Sabolová, 1. místostarostka

Na vědomí:

občané prostřednictvím www.obeczdiby.cz

DŮVODOVÁ ZPRÁVA

k návrhu usnesení Rady Obce Zdiby č. 328/56/2022

Sněmovna na mimořádné schůzi odsoudila agresi Ruska proti Ukrajině (24.02.2022) (psp.cz)

Poslanecká sněmovna ve čtvrtek 24. února 2022 schválila všemi hlasy přítomných
poslanců následující usnesení:
„Poslanecká sněmovna
I.

II.

III.
IV.

V.
VI.

VII.
VIII.
IX.

kategoricky odsuzuje barbarskou, neomluvitelnou a nevyprovokovanou agresi
Ruska proti Ukrajině, která je v rozporu se základními normami mezinárodního
práva i zásadami vzájemných vztahů mezi civilizovanými národy a která ohrožuje
jak životy nevinných lidí, tak samotné základy bezpečnostní architektury v Evropě;
vyjadřuje jednoznačný nesouhlas se lživou a agresivní rétorikou politického
vedení Ruské federace, zejména jejího prezidenta Vladimira Vladimiroviče Putina,
která má vojenský útok proti Ukrajině ospravedlnit a jež má za cíl zpochybnit její
státní nezávislost i právo na její samotnou existenci;
vyjadřuje nesouhlas s předchozími nelegálními kroky Ruské federace včetně
uznání nezávislosti tzv. Doněcké lidové republiky a Luhanské lidové republiky,
anexi Krymského poloostrova a vojenské okupace těchto území;
vyjadřuje jednoznačnou podporu Ukrajině v této těžké chvíli, podporuje její
územní celistvost a svrchovanost v mezinárodně uznaných hranicích a zdůrazňuje,
že Ukrajina má plné právo na obranu svého území, stejně tak jako má právo na
volbu svého vnitřního ústavního, společenského a politického uspořádání a svého
zahraničně politického směřování;
oceňuje, že vláda České republiky razantně a urychleně odsoudila agresi Ruské
federace vůči Ukrajině;
vyzývá vládu České republiky, aby na příslušných mezinárodních fórech, včetně
orgánů Evropské unie, důsledně prosazovala okamžité přijetí účinných sankcí proti
Ruské federaci a fyzickým a právnickým osobám a případně i dalším zemím, které
se podílí na agresi proti Ukrajině;
vyzývá vládu České republiky, aby nadále pokračovala ve svém úsilí na podporu
Ukrajiny, a to jak bilaterálně, tak v rámci EU, NATO a dalších mezinárodních
organizací, a aby Ukrajině poskytla humanitární, vojenskou a materiální pomoc;
vyzývá vládu České republiky, aby rychle a podstatným způsobem přispěla k
posílení obranyschopnosti spojeneckých zemí východního křídla NATO,
vyzývá Ruskou federaci, aby okamžitě zastavila vojenskou agresi proti Ukrajině a
stáhla své jednotky z jejího území v mezinárodně uznávaných hranicích.“
Rusko napadlo zemi, která je partnerem a s níž má Česko historické vazby, řekl v
úvodu mimořádné schůze Sněmovny premiér Petr Fiala (ODS) k ruské vojenské
agresi vůči Ukrajině.
Premiér se opět vyslovil pro co nejtvrdší protiruské sankce. "Další kroky musí být
rychlé, účinné a tvrdé, jedině tak to může fungovat a jedině tak můžeme přispět k
tomu, aby se ruská agrese zastavila," řekl Fiala. Poděkoval za konstruktivní
přístup prezidentu Miloši Zemanovi i sněmovní opozici.

Ministerský předseda rekapituloval minulou i již ohlášenou českou pomoc Ukrajině.
"Našim přátelům musíme v těžkých časech pomáhat, a to za cenu vlastního nepohodlí
a vlastních ztrát," uvedl Fiala. Ukrajincům v Česku zaručil to, že se nemusí obávat o
prodloužení víz a o spojení s rodinami. "Jste zde vítáni a jste zde v bezpečí," dodal
premiér.
Uvedl také, že Česko je nyní díky tomu, že vstoupilo do Severoatlantické aliance a
Evropské unie, v bezpečí. Situaci zvládne podle premiéra také v ekonomice.
O pomoc Ukrajině v oblasti hospodářské i vojenské osobně požádal ve Sněmovně
české poslance ukrajinský velvyslanec v Praze Jevhen Perebyjnis. Vyzval také k
sankcím, které by ochromily ruskou ekonomiku. Ruský prezident Vladimir Putin
musí podle velvyslance pocítit maximální politickou a ekonomickou izolaci.
Rusko svým útokem proti Ukrajině podle Perebyjnise porušilo všechny normy
mezinárodního práva a začalo válku, v níž nejde jen o Ukrajinu, ale o celý
civilizovaný svět. "Ukrajina se nikdy nevzdá svého území a svojí svobody. Budeme
bojovat, budeme bojovat za sebe, budeme bojovat za vás, ale s vaší podporou to
půjde snadněji," prohlásil velvyslanec. "Vytváříme antiputinovskou koalici," uvedl.
Velvyslanec požádal o pomoc finanční, humanitární i o dodávky zbraní a munice.
"Potřebujeme nové kruté sankce, které zničí ruskou ekonomiku," řekl. Doporučil
blokaci ruských bank a jejich dceřiných společností, blokaci bankovních účtů
vysokých ruských úředníků, zákaz vývozu zboží do Ruska, vyhoštění ruských
diplomatů nebo vyloučení Ruska z Rady bezpečnosti OSN. Perebyjnis požádal také
o přijetí ukrajinských uprchlíků, zejména z řad seniorů a dětí.
Ukrajinští vojáci jsou podle Perebyjnise odhodláni bojovat do poslední kapky krve,
potřebují ale okamžitou pomoc spojenců. Obětí konfliktu jsou podle velvyslance
desítky ukrajinských vojáků a možná už stovky civilních obyvatel. Poznamenal, že
ruské vojenské jednotky se při útoku přikrývaly bílými plachtami s logem
Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE).
Tolik zprávy z Poslanecké sněmovny.
V reakci na aktuální situaci a hrozící humanitární krizi jsme kontaktovali velvyslanectví
Ukrajiny, místní charitu Neratovice, faráře místní katolické farnosti, jakož i celostátně
působící charitativní organizace a organizace na pomoc uprchlíkům, včetně Ubytovacího
zařízení ministerstva vnitra. Oslovili jsme také starosty sousedních obcí, s návrhem
koordinace pomoci.
Pan Andrej Kolesničenko z Ukrajinského velvyslanectví nám sdělil, že „do Česka přijely
už stovky ukrajinských rodin, často ale nemají kde bydlet. Pokud máte volné ubytovací
kapacity a jste ochotni je nabídnout lidem z Ukrajiny, ozvěte se prosím @vnitro na email
ubytovaniukrajina@suz.cz, aby propojili vaši nabídku s aktuální potřebou. Díky!“
Obdobně nám doporučila p. Štěpánka Stehlíková z Organizace na pomoc pro uprchlíky.
Učinili jsme tak. Zaměstnanec Správy uprchlických zařízení Ministerstva vnitra se nám

ozval zpátky s tím, že nabídku obce k pomoci budou evidovat a následně ji v případě
potřeby využijí.
Pan David Borges, finanční analytik společnosti Člověk v tísni nám k situaci sdělil, že zatím
ještě moc informací nemají, předpokládá se příliv uprchlíků v počtech několik statisíců,
v ČR žije cca 200.000 Ukrajinců, každý má někoho v zasažených oblastech. Doporučuje
sledovat jejich web, a také kromě již zmiňované registrace na SUZ, také tyto konkrétní
kroky:
· udělat si inventarizaci obecních prostor, kde by se teoreticky dali ubytovat lidé
(volné byty, nevyužívané kanceláře, včetně oslovení vytipovaných soukromých
provozoven)
· popřemýšlet o volném místě ve školce/škole pro děti uprchlíků
S ohledem na výše uvedené, Rada obce doporučuje zastupitelstvu obce rozhodnout o
poskytnutí datu ve výši 100.000 Kč. Předpokládá se poskytnutí na účet některé
z humanitárních organizací, dle potřeby.
Dále, je Rada obce doporučuje schválit pověření Rady obce a obecního úřadu Zdiby
k organizování a zajištění pomoci Ukrajině a jejím občanům, podle aktuální potřeby
v rámci možností obce, a to např. formou případného zajištění ubytování a programu pro
rodiny s dětmi v době letních prázdnin v budově ZŠ a MŠ Zdiby, poskytování podpory
místním obyvatelům, kteří poskytnou ubytování uprchlíkům v případě potřeby, zajištění
případného partnerství s ukrajinskou obcí a přímé pomoci ukrajinským obyvatelům
v místě, dále také zajištění provizorního ubytování na území obce, včetně poskytnutí
vhodného pozemku obce ke zřízení možného provizorního uprchlického zařízení.

