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Ústecký kraj

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Do zasedání ZÚK Bod programu: 6.14

30. zasedání zastupitelstva konané dne 22. 6. 2020

Věc:
Čerpání prostředků z Fondu pro mimořádné události ÚK – Prvotní náklady ORP

Materiál na stůl: 

Důvod předložení:
Finanční podpora

Nárok na rozpočet:
rozpočet Fondu pro mimořádné události

Přílohy: 

6.14-1 Název: bod 6.14 priloha 1.pdf
Požadavek ORP na prvotní náklady, 
včetně návrhu rozdělení částky 5 mil. 
Kč na jednotlivé ORP

U

6.14-2 Název: bod 6.14 priloha 2.pdf Celkový souhrn žádostí o prvotní 
náklady za jednotlivé ORP U

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

schvaluje

poskytnutí finančních prostředků ve výši 5.000.000,- Kč dle Čl. 1 odst. 1) písm. d) "Zásad pro používání 
finančních prostředků z Fondu pro mimořádné události Ústeckého kraje" dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.



Důvodová zpráva:
Finanční prostředky jsou účelově určeny na pokrytí prvotních nákladů na akce a nezbytná opatření přijatá 
ORP v rámci řešení krizové situace v souladu s § 14 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů v návaznosti na vyhlášení nouzového stavu na základě 
Usnesení vlády České republiky ze dne 12. března 2020 č. 194, pro území České republiky z důvodu 
ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru / označovaný jako SARS Co V-2/ na území 
České republiky. Nouzový stav byl následně prodloužen dne 30. 4. 2020 na základě Usnesení vlády České 
republiky č. 2019/2020 Sb., z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru 
/označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky do 17. 5. 2020.

Rozdělení mezi jednotlivé příjemce je zpracováno podle počtu osob v území jednotlivých ORP.

Celkový souhrn žádostí o prvotní náklady za jednotlivé ORP je uveden v příloze č. 2.

Zpracoval / konzultoval: Předkládá:

Ing. Luboš Trojna, vedoucí odboru 
kancelář hejtmana Oldřich Bubeníček (hejtman)

Schvalovací cesta:

1 Ing. Luboš Trojna (vedoucí odboru)   Ing. Luboš Trojna 9. 6. 2020

2 Oldřich Bubeníček (hejtman)   Oldřich Bubeníček 
11.6.2020

Podpis zpracovatele:  Ing. Zdeňka Šváchová 8. 6. 2020


