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Poskytnutí informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 

 

 

Na základě Žádosti dle zák. č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 

29.1.2023 Vám zasíláme odpovědi na Vaše dotazy: 

 

1. Dotaz: Kolik finančních prostředků z rozpočtu města Hustopeče bylo zasláno na 

pomoc státu Ukrajině se zvládnutím konfliktu s Ruskou federaci, a to přímo zasláním 

finanční pomoci do státu Ukrajina na nákup bojové techniky, popřípadě zbraní a 

munice, a to včetně zaslaní takové finanční pomoci prostřednictvím neziskových 

organizací, které takovou sbírku nabízely? 

 

Odpověď: Na pomoc státu Ukrajině nebyla z finančních prostředků rozpočtu města 

Hustopeče poslána žádná částka. 

 

2. Dotaz: Kolik finančních prostředků z rozpočtu města Hustopeče bylo poskytnuto na 

ubytování uprchlíků ze státu Ukrajina a jeho občanů spojené s náklady na stravu, 

ošacení, elektřinu, plyn, platba za nájem, sociální výhody (zdarma vstup do zoo, 

platba za jízdné v MHD a dalších položek)?  

 

Odpověď: V období od 1.1.2022 do 31.12.2022 bylo z rozpočtu města Hustopeče 

uvolněno na ubytování uprchlíků ze státu Ukrajina 15 887,33 Kč.  

Dále město obdrželo z MŠMT ČR v rámci výzvy: „Adaptační skupina pro děti cizinců 

migrujících z Ukrajiny“ částku ve výši 1 020 tis. Kč. Tato byla využita 

prostřednictvím příspěvkové organizace CVČ stejně, jako dotace z programu MV ČR 

„Integrace držitelů dočasné ochrany na lokální úrovni“ ve výši 125 998 Kč. Tato 

částka nebyla zcela vyčerpána a v únoru 2023 jsme vrátili 55 959,25 Kč. 

 

3. Dotaz: Uveďte kompletní seznam položek vynaložených z rozpočtu města Hustopeče 

s výší částky na poskytnutí pomocí Ukrajinským občanům, a to za období od 1.1.2022 

do 31.12.2022. Sdělte položky, jak v číselných označeních, tak i slovní znění položky 

o jakou šlo a zašlete kopie dokumentu k vynaloženým všem částkám.  

 

Odpověď: Kompletní seznam položek je v samostatných přílohách. 

 

4. Dotaz: Kolik občanů je přihlášeno k pobytu na území města Hustopeče, bez uprchlíků 

z Ukrajiny, a to do dne 31.12.2022? 

 

Odpověď: Počet občanů s evidovaným platným trvalým pobytem ve městě 

Hustopeče (= občanů ČR) k 31.12.2022 je 5.971. 
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5. Dotaz: Uveďte přesný počet uprchlíku z Ukrajiny, kteří dostali pomoc z rozpočtu 

města Hustopeče v období od 1.1.2022 do 31.12.2022 (uveďte přesný počet kolika 

ukrajinským občanům byla tato pomoc poskytnuta, a to včetně dětí)? 

  

Odpověď: Finanční pomoc z rozpočtu města Hustopeče neobdržel žádný uprchlík 

z Ukrajiny. Pomoc byla zajištěna ve formě přípravy nouzového ubytování, které 

nakonec nebylo využito. 

Pomoc zaslaná MŠMT ČR a MVČR byla poskytována prostřednictvím příspěvkové 

organizace CVČ Hustopeče v souladu s programy uvedených ministerstev. 

 

6. Dotaz: Uveďte seznam veřejných osob, kteří danou pomoc schválili ať odhlasováním 

zastupitelstva kraje, či členů rady, kteří se pod tuto pomoc podepsali a finance 

z rozpočtu města Hustopeče poskytli a uvolnili.  

 

Odpověď: Pomoc byla schválena v rámci rozpočtových opatření zastupitelstvem 

města Hustopeče. Seznam zastupitelů je uveřejněn na stránkách města Hustopeče 

www.hustopece.cz 

 

7. Dotaz: Uveďte seznam úředních osob, které předmětné položky z otázky pod bodem 3 

uvedené v tomto dokumentu schválili a jsou pod potřebnými dokumenty podepsání. 

(pokud úřední osoba nedá souhlas v rámci GDPR s uvedením jména a příjmení, tak 

uveďte osobní evidenční číslo, pod kterým je daná osoba dohledatelná v rámci 

pracovněprávního vztahu města Hustopeče) 

 

Odpověď: Za realizaci schválených výdajů odpovídá příkazce operace a správce 

rozpočtu (osobní evidenční čísla: 50, 41, 93, 5). 

 

8. Dotaz: Uveďte kolik uprchlíku ze státu Ukrajina se na území města Hustopeče 

nachází do dne 31.12.2022, tedy jsou ve městě Hustopeče hlášení k pobytu, zde bydlí, 

popřípadě jsou zde kontaktní, či čerpají finanční, nebo materiální pomoc od státu ČR, 

nebo z rozpočtu města Hustopeče. 

 

Odpověď: Na území města Hustopeče bylo ke dni 31.12.2022 hlášeno k pobytu 240 

osob s dočasnou ochranou, kteří nečerpají finanční ani materiální pomoc z rozpočtu 

města Hustopeče.  

 

 

 

Ing. Jana Fabigová 

Vedoucí EO 

http://www.hustopece.cz/

