
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: 6.1

8. zasedání zastupitelstva konané dne 12. 7. 2021

Věc:
Čerpání prostředků z Fondu pro mimořádné události Ústeckého kraje - humanitární pomoc pro obce 
Jihomoravského kraje a obce v Ústeckém kraji na odstraňování následků živelné události

Materiál na stůl: 

Důvod předložení:
Živelné události v Ústeckém a Jihomoravském kraji

Nárok na rozpočet:
Odbor KH - Fond pro mimořádné události Ústeckého kraje 

Přílohy: 

6.1-1 Název:                   U

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

rozhoduje

dle § 36 písm. b) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, o 
poskytnutí finančních darů na odstranění následků živelné události:

1. Jihomoravskému kraji, Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 Brno, IČO: 70888337, ve výši 1 000 000 Kč,
2. Městu Kryry, Hlavní 1, 439 81 Kryry, IČO: 00265080, ve výši 2 000 000 Kč,
3. Obci Blatno, Blatno 59, 439 84 Blatno, IČO: 00264768, ve výši 200 000 Kč,
4. Obci Liběšice, Liběšice 89, 439 63 Liběšice IČO: 00483095, ve výši 500 000 Kč

z Fondu pro mimořádné události Ústeckého kraje (dále jen „FMU“) dle Čl. 1 odst. 1) písm. j) Zásad FMU s 
tím, že pro tento výdaj z FMU se nepoužije ustanovení Čl. 3 odst. 4 Zásad FMU.



Důvodová zpráva:
Dne 24. 06. 2021 se několika obcemi na Břeclavsku a Hodonínsku prohnalo ničivé tornádo. Během chvíle 
napáchalo obrovské škody na majetku a bohužel také na lidských životech a na zdraví. Vítr poškozoval 
budovy, komunikace a další infrastrukturu obcí, způsoboval zranění obyvatelům. Téhož dne v odpoledních 
hodinách zasáhla správní území města Kryry (obec Stebno), obec Blatno a obec Petrohrad živelná 
katastrofa, která značně poničila obecní i soukromý majetek. Následující den proběhla návštěva zasažených 
obcí Kryry a Blatno, kde se uskutečnily schůzky se starosty obcí, kteří informovali o tragické události. 
Nejpostiženější obcí tragické události je město Kryry (obec Stebno). Zde došlo k velkým škodám na majetku, 
převážně střechy, stodoly, zeleň (stromy) a došlo k výpadku elektrické energie. V obci zasahovalo několik 
desítek dobrovolných i profesionálních hasičů a dalších dobrovolníků. Hasiči se podíleli na likvidaci následků 
přívalového deště a silného větru, který v obci napáchal značné škody na majetku obyvatel obce i veřejně 
prospěšných zařízeních. Zejména se jednalo o popadané stromy, střechy či částečný kolaps tamního statku a 
kostela. Likvidační práce pokračovaly ještě během následujících dní. V další obci Blatno došlo k poškození 
cca 20 střech domů, i zde zasahovali jak profesionální, tak dobrovolní hasiči i místní zemědělci, kteří poskytli 
techniku k likvidaci následků. V obou případech nedošlo k žádným zraněním nebo ztrátám na životech. Dne 
30. 06. 2021 zasáhla obec Liběšice (Kluček) bouře, která zapříčinila přívalové deště, které způsobily značné 
zaplavení obce a škody na obecním i soukromém majetku. V důsledku těchto událostí a poněkolikáté 
návštěvě hejtmana Ústeckého kraje a pracovníků Krajského úřadu Ústeckého kraje v zasažených lokalitách 
jsou navrhovány finanční prostředky z Fondu pro mimořádné události Ústeckého kraje k odstraňování 
následků výše uvedených živelních událostí.

Návrh usnesení obsahuje rozhodnutí o poskytnutí finančních darů, které budou financovány z Fondu pro 
mimořádné události Ústeckého kraje dle Čl. 1 odst. 1) písm. j) Zásad Fondu pro mimořádné události 
Ústeckého kraje, neboť se jedná o výdaje na financování prostředků humanitární pomoci při vyhlášených 
krizových stavech nebo nastalých mimořádných situacích na území Ústeckého kraje či jiných krajů.

Dle Čl. 3 odst. 4 zásad, cit.:
4) Obcím lze poskytnout z FMU prostředky na výdaje k řešení mimořádných událostí, vyjma prostředků, na 
které jim vznikne vůči Ústeckému kraji nárok pouze tehdy, doloží-li obec zřízení vlastního fondu/rezervy s 
obdobným účelem jako FMU Ústeckého kraje a svoji neschopnost pokrýt předmětné výdaje v důsledku jeho 
vyčerpání.

V řešeném případě je však aplikace tohoto ustanovení nepřiměřená. Předkladatel tedy navrhuje v duchu Čl. 4 
odst. 1 zásad, aby byl součástí souhlas s tím, že toto ustanovení nebude na řešené čerpání použito.

Zpracoval / konzultoval: Předkládá:

Ing. Marcel Kucr
Odbor kancelář hejtmana
vedoucí oddělení krizového řízení Ing. Jan Schiller (hejtman)

Schvalovací cesta:

1 Bc. Jan Jelínek (vedoucí odboru)   Bc. Jan Jelínek 9. 7. 2021
2 Ing. Jan Schiller (hejtman)   Ing. Jan Schiller 9. 7. 2021

Podpis zpracovatele:  Simona Truhlářová 9. 7. 2021


