
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: 6.15

30. zasedání zastupitelstva konané dne 22. 6. 2020

Věc:
Čerpání prostředků z FMU - humanitární pomoc městu Vejprty, požár v Domově pro osoby se 
zdravotním postižením Kavkaz – dodatek ke smlouvě

Materiál na stůl: 

Důvod předložení:
změna účelu použití humanitární pomoci 

Nárok na rozpočet:
Bez nároku na rozpočet

Projednáno:

Rada Ústeckého kraje 

Dne: 16. 6. 2020 Pro:          Proti:          Zdržel se:          Č. usnesení:          

Přílohy: 

6.15-1 Název: bod 6.15 priloha 1.pdf Dopis - žádost o změnu účelu dotace U

6.15-2 Název: bod 6.15 priloha 2 .pdf Dodatek ke smlouvě U

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

mění

Číslo revokovaného/doplňovaného usnesení: 011/26Z2020 

usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 011/26Z2020 ze dne 27. 1. 2020 takto:

Zastupitelstvo Ústeckého kraje rozhoduje o poskytnutí finančních prostředků ve výši 1.000.000,- Kč dle Čl. 
1 odst. 1) písm. i) "Zásad pro používání finančních prostředků z Fondu pro mimořádné události Ústeckého 
kraje" Městu Vejprty, Tylova 870/6, 431 91 Vejprty, IČO: 00262170 a o uzavření Dodatku č. 1 k darovací 
smlouvě č. 20/SML0858/DSP/KH dle přílohy č. 2 tohoto usnesení



Důvodová zpráva:
Dne 19. 1. 2019 v časných ranních hodinách došlo k požáru v Domově pro osoby se zdravotním postižením 
Kavkaz. Při této tragické události zahynulo osm osob. Čtyři lidé byli vážně zraněni, 32 lidí bylo z hořícího 
domu vyvedeno. V rámci této události zasahovaly všechny složky integrovaného záchranného systému. Na 
místě byly přítomni představitelé kraje a krajského úřadu. Přímo v místě byla svolána Bezpečnostní rada 
Ústeckého kraje. Jednání bezpečnostní rady se zúčastnili rovněž předseda české vlády Andrej Babiš, 
ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová a ředitel krajské pobočky Úřadu práce ČR Radim Gabriel.

Na základě této události byla s městem Vejprty dne 7. 2. 2020 uzavřena darovací smlouva č. 
20/SML0858/DSP/KH. Účel darování je konkretizován v čl. II. odst. 2 výše uvedené smlouvy tak, že Město 
Vejprty má: „dar použít výhradně k humanitární pomoci, při požáru v Domově pro osoby se zdravotním 
postižením Kavkaz.“ Čl. IV. odst. 1 darovací smlouvy dále stanovil, že o poskytnutí daru bylo rozhodnuto 
usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje ze dne 27. 1. 2020 č. 011/26Z/2020, které zní takto: 
„Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání rozhoduje o poskytnutí finančních prostředků ve výši 
1.000.000,- Kč dle Čl. 1 odst. 1) písm. f) "Zásad pro používání finančních prostředků z Fondu pro mimořádné 
události Ústeckého kraje" Městu Vejprty, Tylova 870/6, 431 91 Vejprty, IČO: 00262170.“

Paní starostka Gavdunová, požádala svým dopisem dne 6. 3. 2020 o rozšíření účelu čerpání poskytnutého 
daru, konkrétně finanční pomoc příspěvkové organizaci Města Vejprty – Městské správy sociálních služeb 
Vejprty, která je – dle slov paní starostky – vlastníkem jak vyhořelého objektu, tak i dalších 15 objektů ve 
Vejprtech, které zde poskytují sociální služby. Tato příspěvková organizace by chtěla předmět daru využít na: 
„vybudování protipožárních opatření také v dalších objektech domovů pro seniory i pro handicapované ve 
Vejprtech, a to vzhledem ke skutečnosti, že 14 objektů není dostatečně protipožárně zabezpečeno“ (příloha č. 
1).

S ohledem na výše uvedené je možné pokrýt požadavek paní starostky podle ustanovením Čl. 1 odst. 1 
písm. i) zásad fondu, který dovoluje financování prostřednictvím výdajů na: „financování předcházení vzniku 
krizových situací nebo mimořádných událostí ve smyslu zákona č. 240/2000 Sb. a zákona č. 239/2000 Sb.“, 
neboť lze uzavřít, že vybudování protipožárních opatření je bezpochyby předcházením vzniku mimořádných 
událostí ve smyslu výše citovaného zákona č. 239/2000 Sb.
V souvislosti s výše uvedeným by je však zapotřebí změnit po procesní stránce již přijaté usnesení 
Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 011/26Z/2020 viz návrh usnesení bod A).
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