
 
Žádost o informaci ze dne 6.1.2023 
 

1. Kolik finančních prostředků z rozpočtu města (obce, statutárního města) 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? Uveďte celou částku za období od 1.1.2022 do 31.12.2022 

2. Kolik finančních prostředků z rozpočtu města (obce, statutárního města) 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)? Sdělte celou částku vynaloženou z rozpočtu kraje za 

období od dne 1.1.2022 do dne 31.12.2022. 

3. Uveďte kompletní seznam položek vynaložených z rozpočtu města (obce, statutárního 

města) 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.  

4. Kolik občanů je přihlášeno k pobytu na území města (obce, statutárního města), bez 

uprchlíků z Ukrajiny, a to do dne 31.12.2022. 

5. Uveďte přesný počet uprchlíku z Ukrajiny, kteří dostali pomoc z rozpočtu města (obce, 

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

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

6. 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 (obce, statutárního města) poskytli a uvolnili.  

7. 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 (obce, statutárního města).  

8. Uveďte kolik uprchlíku ze státu Ukrajina se na území města (obce, statutárního města) 

nachází do dne 31.12.2022, tedy jsou ve městě (obci, statutárním městě)  hlášení k 

pobytu, zde bydlí, popřípadě jsou zde kontaktní, či čerpají finanční, nebo materiální 

pomoc od státu ČR, nebo z rozpočtu města (obce, statutárního města). 

 

 
 
 
 
 
 
 



Odpověď ze dne 6.2.2023 
 
Z rozpočtu města nebyla vynaložena žádná finanční částka ve prospěch státu Ukrajina. 
 
Za období 1.1.2022 až 31.12.2022 byly z rozpočtu města vynaloženy následující finanční částky na 
pomoc ukrajinským občanům: 
 
Náklady spojené s humanitární sbírkou: 37 066,14 Kč 
Vybavení bytový dům Husova – nouzové ubytování: 490 955,80 Kč 
Vybavení Univerzita Pce - nouzové ubytování: 332 164,31 Kč 
 
Nouzové ubytování - budova Univerzity Pardubice – další náklady  
vodné a stočné  456 333,91 
teplo  680 000,00 
elektřina  336 896,02 
Služby  4 110,00 
   
nájemné  1 246 000,00 
opravy a udržování  17 347,00 
investice  68 794,15 
celkem  2 809 481,08 
 
Bytový dům Husova č. p. 1116-119 - energie  
plyn  443 879,44 
elektřina  20 200,00 
celkem  464 079,44 
 
Kamerový systém – nouzové ubytování: 144 983,44 
 
potraviny: 65 015,- Kč,  
hygienické potřeby 24 381,- Kč,  
ostraha + úklid 1 123 016,- Kč 
svoz a likvidace komunálního odpadu od ubytovacích kapacit: 57 974,72 Kč 
 
příspěvky poskytnuté městem zřizovaným školským zařízením: 219 467 Kč 
 

 

 


