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Ústecký kraj

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Do zasedání ZÚK Bod programu: 6.3

27. zasedání zastupitelstva konané dne 9. 3. 2020

Věc:
Humanitární pomoc ČLR

Materiál na stůl: 

Důvod předložení:
Humanitární pomoc 

Nárok na rozpočet:
Odbor KH, Fond pro mimořádné události ÚK

Projednáno:

Rada Ústeckého kraje 

Dne: 19. 2. 2020 Pro:          Proti:          Zdržel se:          Č. usnesení:          

Přílohy: 

6.3-1 Název:                   U

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

rozhoduje

 dle čl. 1, odst. g) "Zásad pro používání finančních prostředků z Fondu pro mimořádné události Ústeckého 
kraje" o poskytnutí dalšího věcného daru v hodnotě 100.000 Kč (celková hodnota poskytnutých věcných 
darů 200.000 Kč) na humanitární pomoc Čínské lidové republice v rámci vzniklé mimořádné události - 
epidemie koronaviru v případě potřeby.



Důvodová zpráva:
Čínská lidová republika byla zasažena epidemií nového smrtícího KORONAVIRU. Jedná se o mimořádnou 
událost. Prostřednictvím AKČR byly kraje informovány o aktuální situaci ve věci partnerské pomoci čínským 
provinciím zasaženým KORONAVIREM. Drtivá většina regionů chce a bude jednat o pomoci, která by s 
ohledem na zastavení leteckého spojení mezi ČR a Čínou měla mít podobu humanitární pomoci.

V současnosti je u partnerských organizací k dispozici materiální pomoc v celkové výši 5 miliónů Kč. Jedná 
se o tolik potřebné roušky - respirátory a ochranné oděvy. Asociaci bylo nabídnuto, že kraje, které se 
rozhodnou pomoci a finančně přispět na pomoc postiženým regionům v Číně, mohou využít této připravované 
materiální pomoci a prostřednictvím Kanceláře AKČR požádat o zakoupení části této materiální pomoci.

Konkrétně se jedná např. o:
- respirátory zn. Aura 3M 9332+ , cena 400,- Kč vč. DPH/1 ks
- ochranná kombinéza zn. Micromax NS, cena 165,- Kč vč. DPH/1 ks
- ochranná kombinéza zn. TIVEK, cena 199,- Kč/1 ks

Materiální pomoc bude přepravena do zasažených čínských provincií leteckým vládním speciálem, který 
Vláda ČR připravuje vypravit. Do této doby je tedy nutné procesně zajistit případné odsouhlasení a poskytnutí 
finanční pomoci, aby bylo možné jasně definovat celkový finanční objem, za který bude možné do vládního 
leteckého speciálu naložit konkrétní materiální pomoc.
Rada Ústeckého kraje na svém zasedání dne 19. 2. 2020 již schválila dar v hodnotě 100 tis. Kč.
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