Rada města Brna
Z8/38. zasedání Zastupitelstva města Brna
konané dne 17.5.2022

7. Navázání spolupráce s městem Užhorod a poskytnutí
humanitární pomoci
Anotace
V návaznosti na válečný konflikt a snahu deklarovat podporu ukrajinskému městu Užhorod je
předkládán návrh navázání partnerských vztahů.

Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Brna
1. schvaluje

navázání partnerských vztahů mezi statutárním městem Brnem a ukrajinským
městem Užhorod.

Stanoviska
Rada města Brna materiál projednala na své R8/219. schůzi konané dne 11. 5. 2022. Stanovisko
bude sděleno.
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Důvodová zpráva

Porada vedení konaná dne 25. dubna 2022 v bodě č. 200/2022 souhlasila s navázáním spolupráce
s ukrajinským městem Užhorod a poskytnutím humanitární pomoci ve výši 500 000 Kč formou materiální
pomoci.
Jednání se zástupci města Užhorod bylo zahájeno přijetím delegace primátorkou města Brna, které
proběhlo dne 14. dubna 2022 v Brně. Následně bylo město Brno dopisem požádáno o navázání
spolupráce. Zakarpatská oblast, jejíž je Užhorod součástí, se v současnosti potýká s vlnou tzv. vnitřních
utečenců z jiných částí Ukrajiny (cca 400 000 osob), kterým umožňuje zůstat v bezpečí ve své zemi,
aniž by byli nuceni se vydávat na dlouhou cestu do zahraničí. Asociace ukrajinských okresních
a oblastních správ založila Koordinační centrum pro územní obranu, které se zaměřuje na humanitární
pomoc, duchovní podporu a bezpečnost životního prostředí. Hlavními příjemci pomoci, kterou
Koordinační centrum distribuuje, jsou místní správy.
Spolupráce se nabízí v řadě oblastí, jednalo by se především o kulturu, životní prostředí a sociální péči.
Město Brno by mohlo městu Užhorodu poskytovat příklady dobré praxe a pomáhat mu s postupnou
nápravou ekologických škod způsobených napadením Ukrajiny Ruskou federací. Nabízí se také
možnost podpořit naše partnery předáváním zkušeností v oblasti péče o uprchlíky či pomoci v získání
evropských dotací pro obnovu celé oblasti města.
Zástupci města Užhorodu by zároveň velmi ocenili humanitární materiální pomoc (zejména trvanlivé
potraviny). Konkrétní obsah humanitární pomoci by Odbor zahraničních vztahů koordinoval přímo
s radnicí v Užhorodě. K této pomoci by mohly být použity zdroje ve výši 500 000 Kč z rozpočtu 10 milionů
určeného na humanitární pomoc Ukrajině a schváleného Zastupitelstvem města Brna dne 1. března
2022 (většina rozpočtu byla již proinvestována – zbývá celkem 3 026 681 Kč). Nákup humanitární
pomoci by stejně jako v minulých případech pomoci Ukrajině realizovalo Odbor vnitřních věcí.

Materiál nepodléhá projednání v komisích Rady města Brna.
Rada města Brna materiál projednala na své R8/219. schůzi konané dne 11. 5. 2022. Stanovisko bude
sděleno.
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