
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: 21.3

15. zasedání zastupitelstva konané dne 27. 6. 2022

Věc:
Poskytnutí návratné finanční pomoci

Materiál na stůl: 

Důvod předložení:
Projednání žádostí o poskytnutí návratné finanční výpomoci na krytí prvotních nákladů souvisejících s pomocí 
uprchlíkům z Ukrajiny.

Nárok na rozpočet:
Celková výše požadované návratné finanční výpomoci činí 676.073,30 Kč a bude poskytnuta z Fondu pro 
mimořádné události Ústeckého kraje.

Projednáno:

Rada Ústeckého kraje 

Dne: 22. 6. 2022 Pro:          Proti:          Zdržel se:          Č. usnesení:          

Přílohy: 

21.3-1 Název: bod 21.3 priloha 1.pdf Žádost o poskytnutí návratné 
finanční výpomoci - Děčín U

21.3-2 Název: bod 21.3 priloha 2.pdf Smlouva o poskytnutí návratné 
finanční výpomoci U

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

rozhoduje

dle § 36 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

1. o poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši 634.371,- Kč s termínem splatnosti do 31. 12. 2022 
Statutárnímu městu Děčín, se sídlem Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín IV, IČO: 00261238, dle žádosti 
uvedené v příloze č. 1 tohoto usnesení;

2. o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci dle přílohy č. 2 
předloženého materiálu.



Důvodová zpráva:
  V souvislosti se zabezpečením pomoci uprchlíkům z území Ukrajiny vznikly obcím v Ústeckém kraji tzv.
"prvotní náklady", tj. náklady na:
A) nouzové přežití
B) nákup materiálu a služeb
C) nezbytné opravy základní infrastruktury území
D) náklady JSDHO

Prostřednictvím krizového portálu byly tyto náklady sumarizovány a odhadnuty v celkové výši 11,5 mil. Kč.

V kontextu výše uvedeného projednala Rada Ústeckého kraje návrh na poskytnutí finanční podpory obcím 
formou návratné finanční výpomoci s lhůtou splatnosti do konce roku 2023. Návazně byly dotčené obce 
dopisem vyzvány k předložení individuální žádosti o poskytnutí návratné finanční výpomoci. Na tuto výzvu 
reagovala města Děčín (žádost o NFV ve výši 634.371,- Kč) a Litvínov (žádost o NFV ve výši 41.702,30 Kč). 
Administraci žádostí o návratnou finanční výpomoc a uzavření veřejnoprávní smlouvy o jejím poskytnutí 
zajistil odbor regionálního rozvoje. Odbor informatiky a organizačních věcí pak zajistí vlastní proplacení 
finanční prostředků z Fondu pro mimořádné události Ústeckého kraje.

Pokud vláda ČR v budoucnu rozhodne o poskytnutí dotace na prvotní náklady, obce tuto dotaci použijí na 
vrácení finanční výpomoci. V případě, že by dotace ze státního rozpočtu nebyla za tímto účelem 
poskytována, projednají orgány Ústeckého kraje případné odpuštění vrácení finanční výpomoci.

Zpracoval / konzultoval: Předkládá:

Pavel Hajšman,
vedoucí odboru regionálního rozvoje Ing. Michal Kučera

Schvalovací cesta:

1 Ing. Pavel Hajšman (vedoucí odboru)   Ing. Renata Černá 14. 6. 
2022

2 Ing. Michal Kučera   Ing. Michal Kučera 16. 6. 
2022

Podpis zpracovatele:  Martina Dudová 14. 6. 2022


