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Ž a dost o poskytnutí  informace dle za kona c . 106/1999 Sb., o svobodne m pr í stupu k informací m 
č. 04/2023. 
Č .j.: MJ/01528/2023 
 
Sdělení ve věci žádosti o poskytnutí informací: 
 

Dne 6. 1. 2023 obdrz el Me stsky  u r ad Jesení k, Odde lení  vnitr ní  spra vy, jako povinny  subjekt, 
z a dost o poskytnutí  informace v souladu se za konem c . 106/1999 Sb., o svobodne m pr í stupu k 
informací m, ve zne ní  pozde js í ch pr edpisu  (da le jen „za kon o informací ch“). 
 
Žádost o sdělení:  

Vzhledem ke špatné ekonomické situaci občanů města (obce, statutárního města) spojené 
s ekonomickou nepodporou státu a upřednostňování cizích občanů nad vlastními, čímž dochází 
k nerovnováze ve společnosti a porušení základních ustanovení antidiskriminačního zákona 
č. 198/2009 Sb., Zákon o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací 
a o změně některých zákonů, respektive porušení spočívající v nerespektování, neboť toto porušení 
vzniká z důvodu nerovného zacházení s občany Ukrajiny a občany České republiky, respektive 
občany města (obce, statutárního města), kdy toto rovné zacházení musí být i v mezích poskytnuté 
pomoci, kdy pomoc občanům města (obce, statutárního města) je nedostatečná oproti občanům 
Ukrajiny, toto zacházení má být rovné. Přičemž náklady na bydlení se občanům města (obce, 
statutárního města) zvedly na enormní částku, ale těmto občanům nikdo dobrovolně nepomáhá. 
Taktéž občanům města (obce, statutárního města) nezbývá moc peněz na lékařskou péči, kdy 
z důvodu konfliktu na Ukrajině s Ruskou federací jsou za stejných podmínek poškozování občané 
obou národností, přičemž občané České národnosti jsou opomíjení oproti národnosti Ukrajinské, 
tedy Vás žádám o zaslání odpovědi na níže položené otázky: 
 

 
1. Kolik finančních prostředků z rozpočtu města (obce, statutárního města) bylo zasláno na pomoc 
státu Ukrajině se zvládnutím konfliktu s Ruskou federací, 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.  
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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).  
 
K žádosti bylo sděleno: 
 
1. Ža období  od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022 nebyly z me stske ho u r adu zasla ny financ ní  prostr edky 
z rozpoc tu me sta na pomoc sta tu Ukrajina se zvla dnutí m konfliktu s Ruskou federací .  

2. Ž rozpoc tu me sta nebyly v období  od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022 poskytnuty financ ní  
prostr edky na ubytova ní  uprchlí ku  ze sta tu Ukrajina.  

3. Kompletní  seznam poloz ek vynaloz eny ch z rozpoc tu me sta nebyl vytva r en vzhledem 
k odpove dí m u bodu  1 a 2.  

4. Poc et obc anu , kter í  jsou pr ihla s eni k pobytu na u zemí  me sta k datu 31. 12. 2022, je 10695 
obc anu .  

5. Pr esny  poc et uprchlí ku  z Ukrajiny, kter í  dostali z rozpoc tu me sta v období  od 1. 1. 2022 do 
31. 12. 2022 pomoc je nula.  
 
6. Seznam ver ejny ch osob, ktere  danou pomoc schva lili odhlasova ní m zastupitelstva kraje, není  
v gesci me stske ho u r adu, protoz e se ty ka  krajske ho u r adu.  

7. Seznam u r ední ch osob je bezpr edme tny , protoz e nebyly schva leny z a dne  poloz ky s odkazem 
na ota zku pod bodem 3.  
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8. Čo se ty c e poc tu uprchlí ku  ze sta tu Ukrajina, kter í  se nacha zeli na u zemí  me sta do dne 31. 12. 
2022, tak na tuto ota zku urc ite  pr esne ji odpoví  kompetentní  instituce (napr . MV) a bezpec nostní  
sbory, ktere  mají  potr ebne  agendy, evidence a statistiky. Me stsky  u r ad nevede evidenci 
o uprchlí cí ch z Ukrajiny.  
 
Za poskytnuté informace Vám neúčtujeme žádné poplatky.  
 
Odbor tajemníka  
Organizační oddělení  
Masarykovo nám. 167/1, Jeseník 


