
Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních 
údajů podle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů 2016/679 a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních 
údajů v platném znění. 

Ústecký kraj

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Do zasedání ZÚK Bod programu: 6.5

15. zasedání zastupitelstva konané dne 27. 6. 2022

Věc:
Finanční dar Jednotkám sborů dobrovolných hasičů obcí a Sdružení hasičů Čech Moravy a Slezska 
za nasazení v rámci KACPU

Materiál na stůl: 

Důvod předložení:
Finanční kompenzace Sdružení hasičů Čech Moravy a Slezska - Okresní sdružení hasičů Ústí nad Labem za 
zajištění činnosti v Krajském asistenčním centru na pomoc Ukrajině.

Nárok na rozpočet:
Rozpočet odboru INF - 113.550,- Kč z Fondu pro mimořádné události ÚK (účelový znak 555)

Projednáno:

Rada Ústeckého kraje 

Dne: 8. 6. 2022 Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0 Č. usnesení: 017/45R/2022

Přílohy: 

6.5-1 Název: Bod 6.5 příloha 1.pdf
Přehled nákladů jednotlivých 
okresních sdružení a jednotek sboru 
dobrovolných hasičů obcí

U

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

A) bere na vědomí

informaci o výdajích, které měly obce zřizující jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí a jednotlivá 
okresní sdružení hasičů Čech Moravy Slezska na zajištění činnosti Krajského asistenčního centra na 
pomoc Ukrajině dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.

B) rozhoduje

dle § 36 písm. b) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, o 
poskytnutí finančního daru z Fondu pro mimořádné události Ústeckého kraje a uzavření darovací smlouvy 
s:

SH ČMS – Okresní sdružení hasičů Ústí nad Labem
Sídlo: Dobětická 2333/10, 400 01 Ústí nad Labem
IČO: 63152801



Částka: 113.550,- Kč

Důvodová zpráva:
Ústecký kraj se od 3. 3. 2022 podílí na chodu Krajského asistenčního centra na pomoc Ukrajině (dále jen 
„KACPU“). Toto centrum slouží k registraci občanů Ukrajiny přicházejících do ČR z důvodu ruské agrese na 
Ukrajině. Nezbytnou součástí pro dobré fungování tohoto centra je přítomnost členů jednotek sboru 
dobrovolných hasičů obcí (dále jen "JSDHO") a členů sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska (dále jen 
"SDHČMS"), kteří zajišťují pomoc při přijímání uprchlíků a další nezbytnou administrativu a činnost spojenou 
s udělováním dočasné ochrany. Přítomnost těchto dobrovolníků, je pro fungování KACPU klíčová a členové 
JSDHO i SDHČMS jsou jeho součástí již od jeho zřízení. Členové JSDHO a SDHČMS vykonávají svou
činnost převážně ve svém volnu a dobrovolně. Cílem Ústeckého kraje je přispět na úhradu alespoň 
nejnutnějších nákladů spojených s činností na KACPU. Jedná se především o PHM a refundace mezd. Dary 
určené na úhradu nákladů JSDHO budou poskytnuty obcím, které jednotky zřizují. Podklady pro poskytnutí 
finančního daru obcím zřizujících JSDHO, poskytl Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje, prostřednictvím 
ředitele plk. Ing. Romana Vyskočila. Celková částka za kompenzace je vyčíslena na 218.275,- Kč a obsahuje 
celkem 24 příjemců finančního daru (rozhodnuto v radě kraje dne 8. 6. 2022). Podklady pro poskytnutí 
finančního daru pro Okresní sdružení hasičů poskytl Jiří Henc, starosta Sdružení hasičů Čech, Moravy a 
Slezska - Krajské sdružení hasičů. Při částce 150,- Kč za odpracovanou hodinu se celkově jedná o částku 
325.200,- Kč, která se rozdělí mezi 7 okresních sdružení. Jednotlivá okresní sdružení budou dále 
kompenzovat náklady místním sdružením. O 6 sdruženích bylo rozhodnuto v radě kraje dne 8. 6. 2022. 
Protože náklady SH ČMS – Okresní sdružení hasičů Ústí nad Labem převyšují 100.000. Kč. je nutné 
rozhodnutí zastupitelstva kraje.

Zpracoval / konzultoval: Předkládá:

Bc. Jan Jelínek, vedoucí odboru 
informatiky a organizačních věcí Ing. Jan Schiller (hejtman)

Schvalovací cesta:

1 Bc. Jan Jelínek (vedoucí odboru)   Bc. Jan Jelínek 1. 6. 2022
2 Ing. Jan Schiller (hejtman)   Ing. Jan Schiller 2. 6. 2022

Podpis zpracovatele:  Simona Truhlářová 1. 6. 2022


