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ZÁPIS 

z 24. zasedání Zastupitelstva města Rožnov 
pod Radhoštěm konané dne 11. března 2022,  

od 15:00 

 

 

Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání.  

Zápis zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování a přijatá usnesení. 

 

Přítomni: Libor Adámek, Bc. Markéta Blinková, doc. PhDr. Daniel Drápala Ph.D., Ing. Radim 

Holiš, Petr Jelínek, Mgr. Miroslav Kokinopulos, doc. Mgr. Petr Kopecký Ph.D., Jaromír 

Koryčanský, Mgr. Kristýna Kosová, Ing. Jan Kučera MSc., Ing. Radúz Mácha, MVDr. Jana 

Malcová, Jiří Martínek, RNDr. Jiří Melcher, Jarmila Mikulášková, Ing. Jiří Pavlica, Ing. Jiří 

Sapík, Ing. Lenka Střálková, Alois Vychodil 

Omluveni: Mgr. Martin Drápal 

Pozdější příchod: MUDr. Zdeněk Němeček 15:30 h 

Pracovníci městského úřadu: Ing. Martin Hrnčárek, Bc. Pavlína Štefániková Plesníková 

Tajemník: Ing. Lenka Pavelková 

Zapisovatel: Mgr. Hana Martinátová 

Ověřovatelé: Mgr. Miroslav Kokinopulos, doc. PhDr. Daniel Drápala Ph. D.  

Návrhová komise: Ing. Jan Kučera MSc., Bc. Markéta Blinková, Ing. Lenka Střálková 

 
Program jednání: 

 
A) Procesní body 

1 - Jmenování zapisovatele, určení ověřovatelů zápisu a 3. členné návrhové komise 

2 - Schválení programu zasedání zastupitelstva města  

B) Odbor finanční 

3 - Projednání a schválení humanitární a finanční pomoci pro Ukrajinu 

C) Různé 
4 - Informace, podněty 
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A) Procesní body 

1 - Jmenování zapisovatele, určení ověřovatelů zápisu a 3. členné návrhové komise – 

předkládá: Ing. Jiří Pavlica   

 

Důvodová zpráva:  

Předmětem tohoto podání je jmenování zapisovatele zasedání a určení dvou ověřovatelů 

zápisu a tří členů návrhové komise. 

Zapisovatele zasedání jmenuje v souladu s Jednacím řádem Zastupitelstva města Rožnov 

pod Radhoštěm (dále jen "Jednací řád") předsedající přímo na zasedání zastupitelstva. O 

zapisovateli se nehlasuje. Jméno zapisovatele se uvede v zápise ze zasedání zastupitelstva.  

Určení ověřovatelů zápisu vyplývá z § 95 zákona o obcích, který stanoví, že o průběhu 

zasedání zastupitelstva města je pořizován zápis, který podepisuje starosta nebo 

místostarostové a určení ověřovatelé. Ověřovatele navrhuje v souladu s Jednacím řádem 

předsedající přímo na zasedání zastupitelstva města a zastupitelé o jejich určení hlasují – viz 

návrh usnesení č. 1, který bude doplněn přímo na zasedání zastupitelstva.  

Určení tří členů návrhové komise stanoví Jednací řád. Členy návrhové komise navrhuje 

předsedající přímo na zasedání zastupitelstva města a zastupitelé o jejich určení hlasují - viz 

návrh usnesení č. 2, který bude doplněn přímo na zasedání zastupitelstva. Určení členové 

návrhové komise si zvolí předsedu. 

usnesení č. 1/24/ZM/11/03/2022 

Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm určuje jako ověřovatele zápisu tohoto 

zasedání zastupitele pana Daniela Drápalu a pana Miroslava Kokinopulose. 

Hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Zdrželo se: 2 (D. Drápala, M. Kokinopulos), Nehlasovalo: 0  

usnesení č. 2/24/ZM/11/03/2022 

Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm určuje jako členy návrhové komise tohoto 

zasedání zastupitele paní Lenku Střálkovou, Jana Kučeru a paní Markétu Blinkovou. 

Hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0  

 

2 - Schválení programu zasedání zastupitelstva města – předkládá: Ing. Jiří Pavlica   

 

Důvodová zpráva:  

Přílohou tohoto bodu je návrh programu zasedání zastupitelstva města (pozvánka) ve znění, 

ve kterém byl v souladu s § 93 odst. 1 zákona o obcích vyvěšen na úřední desku MěÚ.  

Před schválením navrženého programu vyzve předsedající zastupitele k podání návrhu na 

doplnění nebo změnu v navrženém programu. Zastupitel má právo navrhnout doplnění 

programu o nový bod, navrhnout stažení bodu či navrhnout přesunutí pořadí bodů. O 

jednotlivých návrzích se hlasuje bez rozpravy v pořadí, v jakém byly podány. Pokud podá 

návrh na stažení bodu předkladatel bodu, o stažení se nehlasuje. Informace o stažení bodu 

předkladatelem se uvede v zápise.  

Nakonec se hlasuje o programu jako celku. 
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Pokud nebyly na výzvu předsedajícího podány žádné návrhy na doplnění či jinou změnu 

programu, hlasuje se o návrhu usnesení uvedeném jako prvním v pořadí: "Zastupitelstvo 

města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje program zasedání zastupitelstva města dle 

předložené pozvánky."  

Pokud byly na výzvu předkladatele podány a přijaty návrhy na doplnění či jinou změnu 

programu, nebo předkladatel stáhl svůj bod, hlasuje se o návrhu usnesení uvedeném jako 

druhém v pořadí: "Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje program zasedání 

zastupitelstva města dle předložené pozvánky aktualizované na zasedání zastupitelstva 

města."  

Přílohy:  

Příloha č. 1: Pozvanka_zasedani_24_2_.pdf 

usnesení č. 3/24/ZM/11/03/2022 

Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje program zasedání zastupitelstva 

města dle předložené pozvánky. 

Hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0  

usnesení č. ../24/ZM/11/03/2022 

Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje program zasedání zastupitelstva 

města dle předložené pozvánky aktualizované na zasedání zastupitelstva města. 

O tomto usnesení nebylo hlasováno, bod byl informativní. 

 

B) Odbor finanční 

3 - Projednání a schválení humanitární a finanční pomoci pro Ukrajinu - předkládají: 

Ing. Martin Hrnčárek, Ing. Jiří Pavlica   

Jiří Pavlica před projednáním bodu 3 uvedl společné prohlášení zastupitelů města Rožnov 

pod Radhoštěm v tomto znění:  

 

„My, zastupitelé města Rožnov pod Radhoštěm, jednoznačně odsuzujeme napadení 

suverénního státu Ukrajina ze strany Putinova režimu. Vyjadřujeme zároveň jednomyslnou 

podporu Ukrajině, jejím legitimně zvoleným představitelům a všem občanům. S vědomím 

vlastní historické zkušenosti a základních principů lidské humanity jsme se rozhodli uvolnit na 

podporu lidem zasaženým válečným konfliktem částku 1,5 milionu korun z rozpočtu města.“     

Poté předal Jiří Pavlica slovo předkladateli bodu, panu Martinovi Hrnčárkovi. 

 

Důvodová zpráva:  

Předkládáme zastupitelstvu města k projednání opatření v reakci na současnou situaci 

vyvolanou napadením suverénního státu Ukrajina Ruskou federací dne 24. 2. 2022. Na 

území Ukrajiny nyní probíhá válečný konflikt, který vyvolal migrační vlnu uprchlíků (zejména 

matek, dětí a seniorů) směřujících zejména do Polska, České republiky a na Slovensko. V 

souvislosti s touto migrační vlnou vyhlásila Vláda České republiky ode dne 4. 3. 2022 na 

území státu nouzový stav. V reakci na tuto situaci již rada města dne 1. 3. 2022 rozhodla o 

poskytnutí darů na transparentní účty různých (převážně humanitárních) organizací v 

souhrnné výši 140.000, - Kč. Útvary městského úřadu také situaci sledují a reagují na 

pokyny orgánů krizového řízení. 
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Jelikož v okolí města Rožnov pod Radhoštěm se nachází řada společností zaměstnávajících 

občany Ukrajiny, lze očekávat, že sem za nimi přijdou jejich uprchlí blízcí, kterým bude 

potřeba poskytnout pomoc a podporu. 

V návaznosti na předběžné projednání při pracovní on-line schůzce členů zastupitelstva dne 

2. 03. 2022, 7. 3. 2022 a 8. 3. 2022 se zastupitelstvu tedy navrhuje rozhodnout o: 

- vyslovení solidarity se suverénním státem Ukrajina a odsouzení vojenské agrese Ruské 

federace 

- schválení rozpočtového opatření ve výši 1.500.000,- Kč, spočívající ve zřízení nové položky 

„Vytvoření rezervy na pomoc v rámci Ukrajinského válečného konfliktu a jeho následků“ v 

rámci položky „obecná rezerva“, a to ze zůstatku z předchozích let. Z této nové položky bude 

nyní poskytnuta okamžitá pomoc v rámci sbírky Pomozte Ukrajině s Pamětí národa 

pořádané organizací Post Bellum, z.ú. ve výši 250.000,- Kč, a ve prospěch speciálního účtu 

Velvyslanectví Ukrajiny v České republice zřízeného pro účely nejnaléhavější pomoci pro 

obranu Ukrajiny rovněž 250.000, - Kč. Dále bude rezerva použita pro účely řešení dopadů 

humanitární krize a pomoci uprchlým občanům státu Ukrajina, kteří přijdou na území města 

Rožnov pod Radhoštěm. Z položky bude možné financovat pořízení věcí, služeb, 

poskytování darů a jiné záležitosti vztahující se k dopadům ukrajinského válečného konfliktu. 

Čerpání se bude řídit běžnými pravidly o rozdělení pravomocí. Například, pokud se bude z 

peněz poskytovat dar – do 20.000,- Kč rozhodne rada, nad 20.000,- Kč zastupitelstvo. Pokud 

se budou z peněž pořizovat služby nebo věci, postupuje se dle směrnice VZMR. 

Finanční odbor doporučuje alokovat prostředky zejména pro lokální potřebu. Vycházíme z 

faktu, že dosud zaslané prostředky, jak od státu, tak z veřejných sbírek, jsou v miliardových 

sumách a město by se mělo spíše připravit na řešení konkrétní pomoci v místě. 

V první fázi jde o ubytování, ale lze důvodně předpokládat, že to je jen první výdaj. Uprchlíci 

mohou být nemajetní, nebo bez přístupu k vlastním prostředkům a v takovém případě bude 

nutné zajistit komplexní rodinnou pomoc od ubytování, stravy, dopravy, komunikace až po 

oblečení. Také služby města budou zřejmě bezplatné (školkovné, stravování ve školách, 

kroužky SVČ, bazén, přístup k internetu, apod.), což bude generovat požadavky městských 

zařízení na dotaci. V případě nevyužití alokovaných prostředků lze tyto vždy zaslat např. na 

obnovu Ukrajiny apod. 

V souvislosti s očekáváným příchodem uprchlíků na území města, bude nutné také řešit 

jejich případnou poplatkovou povinnost, která jim vznikla na základě zákona o místních 

poplatcích a městem vydaných obecně závazných vyhlášek, zejména se může jednat o 

poplatek ze psů, z pobytu a za komunální odpad. Tuto záležitost lze řešit na základě zákona 

o místních poplatcích prominutím poplatku z důvodu mimořádné události, o kterém může z 

úřední moci (tj. bez žádosti) rozhodnout správce poplatku (městský úřad). 

- vytvoření pracovní skupiny z členů zastupitelstva za účelem přípravy jednotlivých forem 

budoucí dlouhodobé pomoci uprchlým občanům státu Ukrajina, kteří přijdou na území města 

Rožnov pod Radhoštěm, pokud jde o opatření, která nespadají pod krizové řízení, a 

především za účelem zajištění informovanosti zastupitelstva o aktuální situaci na území 

města v období mezi řádnými zasedáními zastupitelstva. O aktuální situaci budou 

informováni členové pracovní skupiny, kteří následně informace předají dalším členům 

zastupitelstva náležejícím k jejich politickému uskupení. Starosta a oba místostarostové se 

jednání pracovní skupiny nebudou účastnit vždy všichni současně, ale dle svých aktuálních 

pracovních povinností a tématu konkrétního jednání se dohodnou, který z nich se 

konkrétního jednání pracovní skupiny zúčastní. 
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V souvislosti s vyhlášeným nouzovým stavem byl starostou města svolán dne 7. 3. 2022 

krizový štáb obce s rozšířenou působností, který vykonává povinnosti vyplývající ze zákona 

č. 240/2000 Sb., krizového zákona. Byla vytvořena stálá pracovní skupina k zajištění 

pomoci uprchlým ukrajinským rodinám, které postupně přijíždějí do Rožnova pod 

Radhoštěm, v rámci svých kapacitních možností a zejména ve spolupráci s veřejností. 

Přílohy:  

Příloha č. 1: ROP5_2022_Ukrajina.xls 

  

Diskuze:  

Předkladatel Martin Hrnčárek doplňuje k důvodové zprávě, že město Rožnov p. R. přistoupilo k 
doporučení ministerstva a nebude vybírat místní poplatky – pobytový poplatek, případně poplatek ze 
psů a poplatek za odpady; tyto budou městem plošně promíjeny. 

Radúz Mácha – mimořádný finanční výbor zasedal dnes online, z jedenácti členů se zúčastnili pouze 
čtyři. Finanční výbor projednal rozpočtové opatření č. 5. Cituje: „Finanční výbor doporučuje 
zastupitelstvu města schválit vytvoření účelové rezervy ve výši 1.500.000, -Kč určené na finanční a 
humanitární pomoc občanům Ukrajiny při řešení následků ukrajinského válečného konfliktu, a to 
formou zapojení finančního zůstatku minulých let." Způsob užití částky nebyl finančním výborem 
projednán, tohle spadá do kompetence zastupitelstva. 

Jan Kučera – podporuje pomoc občanům Ukrajiny navrženou formou a děkuje za vytvoření pracovní 
skupiny, která navrhla kompromisní stanovisko. Je rád, že pružně a rychle zareagovali a můžeme jako 
město jednotně a jasně pomoci.  

Libor Adámek – děkuje radě města, úředníkům, charitě a občanům za pomoc a podporu, poukazuje 
na úspěšnost koncertu pro Ukrajinu na Vrátnici a na pořádané sbírky v místních školách. Je morální 
povinností města se k pomoci přidat, proto podporuje návrh pomoci, který se dnes schvaluje. 

Jaromír Koryčanský – děkuje za odpuštění pobytového poplatku hoteliérům, kteří ubytují Ukrajinců.  

Markéta Blinková – děkuje za vstřícnost pracovní skupiny, která se dvakrát v týdnu sešla. Ačkoli to 
vypadalo na rozdílné názory ohledně formy pomoci a přerozdělení finančních prostředků, díky 
vstřícnosti všech kolegů se dokázali shodnout, což je v této situaci důležité, aby byli jednotní a pomoc 
byla přesná a adresná. Částka, kterou uvolňuje město Rožnov pod Radhoštěm, je velkorysá a je za to 
ráda. 

Jiří Martínek – těší ho, že v této nelehké době odložili politickou rivalitu a shodli se na částce na 
pomoc Ukrajině. Pro ty, co vidí v uprchlících z Ukrajiny vyžírače, vzkazuje, že je lepší hledat v jiném 
státu pomoc a útočiště před válkou, než okupovat zemi 20 let, jak jsme to zažili sami. 

Alois Vychodil – děkuje koordinační skupině, že se dokázali shodnout. Dotazuje se, kolik uprchlíků z 
Ukrajiny je ve městě Rožnov p. R.?  

Jiří Pavlica – bude to ve zprávě, kterou přednese tajemnice v bodě různé. 

Radim Holiš – děkuje všem za přístup k situaci. Všechna města v kraji k tomu přistupují dobře a řeší 
problém. Kraj i města jsou v tom prozatím sami, nejsou finanční přísliby, ani stát neví, jak dlouho tato 
situace bude trvat. Z prvotní euforie v souvislosti s ubytováním Ukrajinců v kraji vystřízlivěli, kdy výše 
státního příspěvku na ubytování uprchlíků z Ukrajiny je 180 Kč na noc pro dospělého a 100 Kč na noc 
pro dítě do 10 let. Není tak reálné, aby se bavili s nějakým poskytovatelem ubytování, aby za tuto 
částku uprchlíky ubytoval. Řeší teď v kraji náhradní ubytování v ubytovnách menšího charakteru, aby 
to finančně zvládli. Veškerou finanční podporu si nechali ve Zlínském kraji na podporu tady u nás a za 
deset dnů jsou již na 2 mil. Kč. V kraji se zaregistrovalo doposud zhruba 3 tis. osob, většina našla 
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ubytování u známých. Dle posledních zpráv mají uprchlíci zájem pouze o Prahu a Brno. Prosím, aby si 
město maximální peníze nechalo na své náklady a pokud nebude vědět, co s těmi penězi, tak aby 
využilo to, co koordinuje kraj, kdy všechny potraviny jdou přes potravinovou banku pro cílené zaslání 
na Ukrajinu nebo případně vrácení zpět městu pro pomoc Ukrajincům ubytovaným na jeho území. 
Jinak souhlasí formou podpory ze strany města, na které se shodli, a maximálně ji podpoří.  

Jiří Melcher – děkuje všem organizátorům, účastníkům, dobrovolníkům humanitární sbírky 
organizované městem ze zadní strany radnice, i všem občanům, kteří se toho zúčastnili, a zvlášť 
dopravcům této sbírky k vlakům na Ukrajinu. Sbírka byla úspěšná.  

Kristýna Kosová – děkuje kolegům za jejich práci na přípravě dnešního zastupitelstva a za solidaritu a 
vůli pomoci. Koordinační pracovní skupinu další práce čeká, bude dlouhodobá, takže oceňuje účast 
všech v této skupině. Děkuje taktéž úřadu a městským organizacím, které se do pomoci zapojily, a v 
neposlední řadě veřejnosti za její solidaritu a pomoc. 

 

 

usnesení č. 4/24/ZM/11/03/2022 

Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm vyjadřuje solidaritu se státem Ukrajina a 

jednoznačně odsuzuje vojenskou agresi Ruské federace proti suverénnímu státu Ukrajina. 

Hlasování: Pro: 20, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0  

 

 

usnesení č. 5/24/ZM/11/03/2022 

Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2022 v 

rozsahu 1.500.000, - Kč na straně příjmů i výdajů dle důvodové zprávy a předložené přílohy. 

Hlasování: Pro: 20, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0  

 
 

usnesení č. 6/24/ZM/11/03/2022 

Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm projednalo a schvaluje na humanitární a jinou 

pomoc Ukrajině poskytnutí: 

1. peněžitého daru ve výši 250.000, - Kč ve prospěch finanční sbírky Pomozte Ukrajině s 

Pamětí národa pořádané organizací Post Bellum, z.ú., se sídlem Španělská 1073/10, 

Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČO 26548526, 

2. peněžitého daru ve výši 250.000, - Kč ve prospěch speciálního účtu Velvyslanectví 

Ukrajiny v České republice zřízeného pro účely nejnaléhavější pomoci pro obranu Ukrajiny 

a ukládá Městskému úřadu Rožnov pod Radhoštěm – finančnímu odboru zajistit poskytnutí 

schváleného daru dle důvodové zprávy. 

Hlasování: Pro: 18, Proti: 0, Zdrželo se: 2 (D. Drápala, J. Koryčanský), Nehlasovalo: 0  

  
 

usnesení č. 7/24/ZM/11/03/2022 

Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm v souvislosti s řešením dopadů humanitární 

krize na Ukrajině jmenuje pracovní skupinu z členů zastupitelstva ve složení Markéta 

Blinková, Alois Vychodil, Radúz Mácha, Petr Kopecký, Jiří Martinek, Petr Jelínek, Jaromír 

Koryčanský, Libor Adámek, starosta a oba místostarostové, dle důvodové zprávy. 

Hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0  

 

V 15:37 h dřívější odchod MUDr. Zdeněk Němeček 
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C) Různé 

4 - Informace, podněty – předkládá: Ing. Jiří Pavlica   

 

Důvodová zpráva:  

Bod je určen zejména k předání neformálních informací mezi vedením města a ostatními 

zastupiteli. 

Jiří Pavlica předal slovo Lence Pavelkové, aby přednesla zprávu o současném stavu ve městě Rožnov 

pod Radhoštěm v souvislosti se situací na Ukrajině a o krocích, které město v rámci pomoci Ukrajině 

uskutečňuje.  

Lenka Pavelková – aktivity na pomoc Ukrajině jsou z důvodu vyhlášeného nouzového stavu aktuálně 

řízeny krizovým štábem pod vedením starosty. Krizový štáb zasedl v tomto týdnu dvakrát, prioritou je 

postarat se o ubytování příchozích občanů Ukrajiny, jelikož současné kapacity jsou nedostatečné. K 

dnešnímu dni bylo v ORP Rožnova p. R. registrováno 253 ukrajinských občanů, z toho 131 přímo v 

Rožnově p. R. Dalším úkolem, kterým se krizový štáb zabývá, je zajistit jídlo ubytovaným ukrajinským 

občanům v Rožnově p. R., z toho důvodu byla za městským úřadem uspořádána potravinová sbírka. 

Připravili leták s informacemi v českém i ukrajinském jazyce, v infocentru je k dispozici počítač s wifi, 

kde si Ukrajinci mohou vytisknout cokoliv, co budou potřebovat. Zřídili facebookovou stránku pro 

komunikaci občanů Ukrajiny a českých občanů, v pastoračním centru vznikla oblékárna. Komunikují s 

asistenčním centrem ve Zlíně, spolupracují s charitou. Bude připraven i leták ohledně školství a 

volnočasových aktivit. Budou umožňovat i setkávání ukrajinských občanů, za tím účelem připravují ve 

Společenském domě prostory. Těch aktivit je spousta, uvedla ty nejdůležitější.  

Jan Kučera – děkuje za informaci i za to, co se již doposud zorganizovalo. Důležité bude vydržet, jelikož 

v následujících měsících prvotní nadšení může opadat. 

Jaromír Koryčanský – bylo by vhodné zajistit fotografování pro Ukrajince, zejména pro děti, aby 

nemusely do Zlína jezdit. Když budou mít u sebe fotografii, bude to pro ně rychlejší. Současně je 

důležité komunikovat s Ukrajinci, aby i děti měly kompletně vyplněné formuláře, nejen rodiče. Dále by 

bylo dobře zapojit SVČ, aby se děti ubytované na Relaxu zabavily. Zasílal charitní letáčky pro základní 

školy, aby udělaly sbírku mezi dětmi. Je důležité, aby bylo místo, kam se vysbírané věci dodají a odkud 

se distribuují, farnost je nachystaná příští týden od třetí hodiny do šesté hodiny večera vedle kostela 

na to, aby sem Ukrajinci pro vysbírané věci přišli, jsou schopni tohle zorganizovat. Hlavní je, aby o tom 

Ukrajinci byli informování. Je rád za zorganizování setkání Ukrajinců ve Společenském domě. Město se 

opravdu snaží.  

Kristýna Kosová – děkuje za aktivity farnosti, se kterou město spolupracuje. Mají informaci ze Zlína, že 

stačí mít u sebe fotografii v mobilu, tuto informaci uprchlíci, co jsou s nimi v kontaktu, mají, případně 

je mohou vyfotit i přímo v informačním centru. Děkuje za sbírky, do kterých se budou taktéž postupně 

zapojovat. Vznikla skupina na Facebooku, kde lze pomoc zprostředkovat napřímo mezi těmi, kteří ji 

potřebují, a těmi, kteří ji nabízí. Velmi důležité bude setkání ve Společenském domě, které by mělo být 

pravidelné, a další přístup k informacím bude prostřednictvím informačního centra Rožnova pod 

Radhoštěm a informace budou distribuovány i do míst, kde jsou občané Ukrajiny ubytováni.  

Radim Holiš – děkuje městu za společnou pomoc. Není jednoduché nastěhovat se do nějakého 

prostoru, když nevíte, na jakou dobu nebo kolik přijde lidí. Co je podstatné, jde o výkon státní správy, 
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kterou máme k dispozici, je to o té kapacitě, kterou jsme schopni zvládnout. Jinak je dobré, že chceme 

lidi z Ukrajiny dostat do kontaktu a vtáhnout je do dění, nikdo však neví, jak dlouho to potrvá a jak to 

ovlivní naše lidi. Vlna solidarity může ochabovat a budeme to my, kdo pak musí lidem vysvětlovat, že 

ta pomoc bude delší dobu. Je důležité, abychom tu linii pomoci udrželi po celou dobu. Současně my 

nevíme, v jakém stavu nám sem ti lidé z Ukrajiny chodí, nejsou to jen známí již zde pobývajících lidí, a 

tam by bylo dobré, při zohlednění nějakého možného zdravotního či bezpečnostního rizika, 

nezapojovat je hned do školského systému a dělat kontaktní aktivity s rozumem. 

Jaromír Koryčanský – musíme si uvědomit, že Ukrajinci mohou být ubytováni na hotelu Relax jen do 

konce měsíce. Je to hodně lidí, a teď začnou přicházet ještě ti, kteří nemají žádné peníze a budou 

hodně potřebovat pomoct, protože zažili přímo válku a útrapy. Nebudou zde mít žádné zázemí. Proto 

se musíme připravit na to, kam je ubytujeme. Pak sem přicházejí i Ukrajinci, kteří byli v minulosti z ČR 

vyhoštěni a mají zde zakázaný pobyt. Těmto je důležité říct, ať se nebojí, že je odsud nevyženeme, 

mohou v ČR pobývat, jen si musí sami hradit zdravotní pojištění.  

Kristýna Kosová – informaci ohledně vyhoštěných Ukrajinců předá Krizovému štábu. Jinak těch 

hoteliérů, kteří ubytovávají Ukrajince, je více, i když v menším rozsahu. Seznam zapojených fyzických a 

právnických osob zapojených do pomoci je obsáhlý.  

Jiří Pavlica – děkuje zastupitelům za flexibilitu, že mohli tak rychle uskutečnit zastupitelstvo. Taktéž 

děkuje koordinační skupině a úředníkům za přípravu zastupitelstva, jako i všem, co se zapojili do 

pomoci. Zdůrazňuje, že ta pomoc bude dlouhodobá.  

 

Předsedající: 

Ing Jiří Pavlica 

starosta města  

 

 

 

 

Věcnou správnost ověřili:  

Mgr. Miroslav Kokinopulos 

 

doc. PhDr. Daniel Drápala Ph. D. 

  

 

 

Jednání bylo ukončeno v 16:00 hodin 

Zápis byl vyhotoven 15. března 2022  

 

 

_________ 

Formát čísla usnesení: Označení usnesení/Číslo jednání/ZM/Den/Měsíc jednání/Rok 

jednání 


