
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 
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Ústecký kraj

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Do zasedání ZÚK Bod programu: 20.8

29. zasedání zastupitelstva konané dne 20. 4. 2020

Věc:
Oblastní charita Ústí nad Labem – poskytnutí individuální dotace

Materiál na stůl: 

Důvod předložení:
Schválení finančních prostředků z rozpočtu Ústeckého kraje pro Oblastní charitu Ústí nad Labem na zajištění 
pomoci o lidi bez domova v době koronaviru.

Nárok na rozpočet:
S nárokem na rozpočet ve výši 1 276 290 Kč z Fondu mimořádných událostí

Projednáno:

Rada Ústeckého kraje 

Dne: 17. 4. 2020 Pro:          Proti:          Zdržel se:          Č. usnesení:          

Přílohy: 

20.8-1 Název: Bod 20.8 priloha 1.pdf Smlouva o poskytnutí dotace U

20.8-2 Název: Bod 20.8 priloha 2.pdf Smlouva o spolupráci U

20.8-3 Název: Bod 20.8 priloha 3.pdf Žádost Oblastní charity Ústí nad 
Labem U

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

A) bere na vědomí

text smlouvy o spolupráci s Oblastní Charitou Ústí nad Labem a žádost o dotaci dle přílohy č. 2 a 3 
předloženého materiálu, 

B) rozhoduje

dle § 36 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zařízení) ve znění pozdějších předpisů,
a v souladu s § 10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů, o poskytnutí neinvestiční dotace Oblastní charitě Ústí nad Labem, IČO 44225512, 
Štefánikova 246/1 400 01 Ústí nad Labem ve výši 1 276 290 Kč a o uzavření Smlouvy o poskytnutí 
neinvestiční dotace za účelem zajištění provozu objektu v Hliňanech v souvislosti se zajištěním péče o 



osoby bez přístřeší a osoby vykázané z důvodu domácího násilí podle § 44 zákona o Policii České 
republiky, u nichž bylo diagnostikováno onemocnění COVID 19 způsobené novým koronavirem SARS 
CoV-2 a nebyly hospitalizovány, nebo jimž byla nařízena karanténa, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení,

C) ukládá

Mgr. Ing. Miroslavu Andrtovi, členu Rady Ústeckého kraje, zajistit všechny potřebné úkony k uzavření 
smlouvy v termínu do 30. 4. 2020,



Důvodová zpráva:
Dne 30. března 2020 nabylo účinností usnesení Vlády české republiky č. 341 o řešení situace některých 
osob, kterým byla nařízena karanténní opatření.

Na základě výše uvedeného usnesení vlády byla hejtmanům dle § 4 odst. 1 písm. a) zákona č. 240/2000 o 
krizovém řízení uložena povinnost zajistit systém péče o osoby bez přístřeší a osoby vykázané z důvodu 
domácího násilí podle § 44 zákona o Policii České republiky, u nichž bylo diagnostikováno onemocnění 
COVID 19 nebo nařízena karanténa, včetně zajištění objektů. Objekty, v nichž se budou moci zdržovat osoby 
bez přístřeší, mají zajistit na základě rozhodnutí hejtmana starostové obcí s rozšířenou působností.

Kraj tedy vytipoval vhodné objekty na území kraje s tím, že pilotně se zajistí objekt v bezprostřední blízkosti 
krajského města. Konkrétně se jedná se o bývalý objekt pro osoby se zdravotním postižením Hliňany, v 
katastru obce Řehlovice, který je ve vlastnictví kraje. Jelikož se jedná o objekt ve vlastnictví kraje, tak po 
dohodě se starosty obcí s rozšířenou působností kraj převzal odpovědnost za provoz tohoto objektu. 
Maximální kapacita objektu v Hliňanech je stanovena na 50 osob. Po naplnění kapacity budou otevřeny další 
objekty, tak aby byla vytvořena páteřní síť těchto objektů Most – Řehlovice – Děčín.

Uvedený objekt bude tedy sloužit pro řešení specifických situací v souvislosti s onemocněním COVID 19 v 
Ústeckém kraji (§ 69 odst. 1 písm. h) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví). Konkrétně bude 
objekt sloužit pro nouzové ubytování osob bez domova a osoby vykázané z důvodu domácího násilí podle § 
44 zákona o Policii České republiky, které mají nařízenou karanténu nebo s prokázaným COVID 19, u kterých 
nejsou žádné nebo mají mírné klinické příznaky a není nutná hospitalizace.

Objekt v Hliňanech by měl být v provozu ode dne 20. 4. 2020. Před tímto datem byla péče o výše uvedené 
skupiny osob zajištěna prostřednictvím Azylového domu Samaritán, který spadá pod poskytovatele sociálních 
služeb Oblastní charitu Ústí nad Labem. Oblastní charita Ústí nad Labem je dlouholetý poskytovatel 
sociálních služeb a má velké zkušenosti s osobami bez domova, pro které je objekt určen.

Oblastní charita Ústí nad Labem (dále jen „Charita ÚL“) bude v době krizového stavu zajišťovat provoz 
objektu v Hliňanech na základě smlouvy o spolupráci při zajištění plnění usnesení Vlády ČR č. 341 ze dne 30. 
března 2020 (dále jen „Smlouva“). Smlouva mezi Charitou ÚL a Ústeckým krajem bude uzavřena v 
nejbližších dnech.

Na základě smlouvy bude Charitě ÚL předán objekt v Hliňanech včetně zbytného vybavení (další nutné 
vybavení zajistí sama Charita ÚL nebo za pomoci třetích stran) s tím, že náklady na energie uhradí Krajská 
majetková, příspěvková organizace a provoz v objektu bude vykonávat Charita ÚL neziskově, pouze co do 
přesně zúčtovatelných režijních nákladů. Tyto náklady byly předběžným odhadem stanoveny na 425 430 
Kč/měsíc (při obsazenosti 30 osob).

Dle článku III. Smlouvy bude zajištěno průběžné financování individuální účelovou dotací na základě žádosti 
Charity ÚL (dotace bude vyplacena v první fázi na dobu 3 měsíců).

Tato žádost byla Ústeckému kraji doručena dne 15. 4. 2020 a obsahuje všechny povinné náležitosti dle 
zákona. Charita ÚL žádá finanční prostředky na provoz objektu v Hliňanech. Odbor sociálních věcí navrhuje 
poskytnout účelovou dotaci dle podané žádosti na období 3 měsíců, tedy ve výši 1 276 290 Kč 
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Zpracoval / konzultoval: Předkládá:

Ing. Petra Lafková,
vedoucí odboru sociálních věcí Mgr. Ing. Miroslav Andrt (uvolněný zastupitel)



Schvalovací cesta:

1 Ing. Petra Lafková (vedoucí odboru)   Ing. Bc. Karel Giampaoli 16. 
4. 2020

2 JUDr. Simona Hejnová (vedoucí odboru)   JUDr. Milan Boháček 17. 4. 
2020

3 Ing. Stanislav Dostál (vedoucí odboru)   Ing. Stanislav Dostál 17. 4. 
2020

4 Ing. Luboš Trojna (vedoucí odboru)   Ing. Luboš Trojna 17. 4. 
2020

5 Mgr. Ing. Miroslav Andrt (uvolněný zastupitel)   Mgr. Ing. Miroslav Andrt 17. 
4. 2020

Podpis zpracovatele:  Kateřina Kotlíková 16. 4. 2020


