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věc: Žádost dle zák. č. 106/1999Sb., o svobodném př'stupu k "nformac"m

Dobrý den,
Vzhledem ke špatné ekonomické situaci obČanů města (obce, statutárního města) spojené
sekonomickou nepodporou státu a upřednostňováni cizích občanů nad vlastními, čÍmž dochází
k nerovnováze ve společnosti a porušení základních ustanoveni antidiskriminačního zákona č.
198/2009Sb., Zákon o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o
změně některých zákonů, respektive porušeni spočÍvajlcl v nerespektovánL'
úst. § 1 citovaného zákona
Předmět úpravy
(l) Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie'j a v návaznosti na přímo použitelný předpis
Evropské unie'j a na Listinu základních práv a svobod a mezinárodní smlouvy, které jsou součásti právního řádu,
blíže vymezuje právo na rovné zacházení a zákaz diskriminace ve věcech
f) sociáln/ho zabezpečenj
g) přiznání a poskytován/sociá/n/ch výhod,
h) přístupu ke zdravotn/péči a jejího poskytování

neboť toto porušeni 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

Ív mezích poskytnuté pomoci, kdy pomoc občanům města (obce, statutárního města) je nedostatečná
oproti občanům Ukrajiny, toto zacházení má být rovné, o čemž vypovídá:

úst. § 2 téhož zákona
(3) Přímou d/skriminac/ se rozumí takové jednánj včetně opomenutí, kdy se s jednou osobou zachází méně
příznivě, než se zachází nebo zacházelo nebo by se zacházelo s jinou osobou ve srovnatelné situaci, a to z
důvodu rasy, etnického původu, národnosti; poh/av/: sexuální orientace, věku, zdravotního postiženl:
náboženského vyznání vIry či světového názoru, a dále v právních vztazích, ve kterých se uplatni přímo
použitelný předpis Evropské unie z oblasti volného pohybu pracovníků'), iz důvodu státnlpň'slušnosti.

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 federaci jsou za
stejných podmínek (potřebu pomoci s platbou bydlení, energii, lékařské péče atd.) poškozováni
občané obou národností, přičemž občané České národnosti jsou opomÍjenj oproti národnosti
Ukrajinské, tedy Vás žádám o zaslaní odpovědí na níže položené otázky, neboť z veřejného zdroje je
známo, že skoro všechny obce na území České republiky měly finančně pomoci ze svého rozpočtu
uprchlíkům z Ukrajiny, přičemž rovnocennou pomoc nenabídly občanům města (obce, statutárního
města).

Znění otázek:
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
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zašla ní takové finanční pomoci prostřednictvím neziskových orga nizaci, které takovou sbírku
nabízely? Uved'te 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
ubytováni uprchlíků ze státu Ukrajina a jeho občanů spojené s náklady na stravu, ošaceni,
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. Uved'te kompletni seznam položek vynaložených z rozpočtu města (obce, statutárního
města) s výší částky na poskytnuti pomoci 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. Uved'te přesný počet uprchlíku z Ukrajiny, kteří dostali pomoc z rozpočtu města (obce,
statutárního města) v období od 1.1.2022 do 31.12.2022 (uved'te přesný počet kolika
ukrajinským občanům byla tato pomoc poskytnuta, a to včetně děti).

6. Uved'te seznam veřejných osob, kteří danou pomoc schválili ať odhlasovánIm 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. Uvedie 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) hlášeni k pobytu,
zde bydlí, popřípadě jsou zde kontaktní, či čerpají finanční, nebo materiálnI pomoc od státu
ČR, nebo z rozpočtu města (obce, statutárního města).

Odpověd'zašlete prosím v zákonné lhůtě, nebo co nejdříve.
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Město Ustľ nad Orlici

Mgr. Gabriela Mánková
tajemník městského úřadu

\;aše č.j.:
Ze dně: 06.01.2023

NeSe č.j.: MUUO/2.154/2.023/PAM/gm
čí$i<j SDiSú: 1639/2023
Pc.Č. listů' 3
Poč. píibh: 3
Poč. lis. N'.. 3

'c'Yřizuje: Mgr. Gabriela Mánková
Tel: 465 514 222
E.-mail: mankova@muuo.cz
Dc,tůín: 20.01,2Q2.3
Misiu Ústí nad Orlici

[ Odpověď' na žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,

ve znění pozdějších předpisů

na základě Vaši žádosti o poskytnuti informacíve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,InfZ"), doručené dne 6. 1. 2023 na podatelnu
Městského úřadu Ústí nad OrlicI, Vám sdělujeme nás|edujÍcÍ informace:

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 organizaci, které takovou sbírku nabízely? Uved'te
celou částku za obdobíod 1.1.2022 do 31.12.2022

Odpověď': Z rozpočtu města nebyla Ukrajině poskytnuta žádná finanční pomoc na nákup zbrani
nebo bojové techniky.

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, sociálni výhody ('d'%itťSlN

Datum: 20.01.2023 10:50:02 +01:00
adresa: Sychrova 16, 562 24 Ústí nad OrlicI IČ: 00279676 DIČ: CZ00279676 bankovní spojeni:
tel.: +420 465 514 Ill email: podatelna@muuo.cz KB Ústi nad Orlici, č.ú.: 19-420611/0100
fax: +420 465 525 563 web: http://www.ustinadorlici.cz ID datové schránky: bxcbwmg ,es
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dalších položek)? Sdělte celou částku vynaloženou z rozpočtu kraje za období od dne 1.1.2022
do dne 31.12.2022.

Odpověď': Usnesením rady města č. 2759/124/RM/2022 ze dne 9. 5. 2022 a usnesením rady
města č. 2972/135/RM/2022 ze dne 31.8.2022 bylo na ubytováni uprchlIků v městských bytech
poskytnuto z rozpočtu města celkem 251.544,80 KČ. Tyto prostředky byly poté plně refundovány
kompenzačním příspěvkem ze strany státu. Viz příloha.

3. Uved'te 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.

Odpověď': Usnesením rady města č. 2584/117/RM/2022 ze dne 7.3.2022 bylo vyčleněno
z rozpoČtu města 500.000,- KČ na pokrytí nákladů souvisejÍcÍch s případnou uprchlickou krizí, Viz
příloha.

Z této Částky byla hrazena úprava koupelny v Mateřské škole Heranova Ústi nad Orlicí, jejímž
zřizovatelem je město Ústí nad Orlici, ve výši 17.800,- KČ a zakoupeni nafukovacích matrací ve
výši 17.362,- Kč. Ani jedna z těchto položek pak v souvislosti s uprchlickou krizi nebyla využita.

4. Kolik občanů je přihlášeno k pobytu na území města (obce, statutárního města), bez uprchlíků z
Ukrajiny, a to do dne 31.12.2022.

Odpověď': Počet obyvatel města ke dni 31.12.2022 je 14014.

5. Uved'te 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).

Odpověď': Pod pora ve formě poskytnutí ubytováni v městských bytech (viz otázka č. 2) byla
poskytnuta 8 osobám.

6. Uved'te seznam veřejných osob, kteří danou pomoc schválili ať odhlasovánIm zastupitelstva
kraje, či členů rady, kteří se pod tuto pomoc podepsali a finance z rozpočtu města (obce,
statutárního města) poskytli a uvolnili.

Odpověď':
Členové rady města, kteří se zúčastnili jednání rady města dne 7.3.2022 a schválili usnesení
Č. 2584/117/RM/2022:
Mgr. Luboš Bäuchel, radní
Petr Hájek, starosta
Mgr. Jan pokorný, radní
Matouš pořický, místostarosta
Mgr. Pavel Svatoš, místostarosta
Be, Anna Škopová, radní

Členové rady města, kteří se zúčastnili jednání rady města dne 9.5,2022 a schválili usneseni
Č. 2759/124/RM/2022:
Mgr. Luboš Bäuchel, radní
Petr Hájek, starosta

adresa: Sychrova 16, 562 24 Ústi nad OrlicI IČ: 00279676 DIČ: CZ00279676
tel.: +420 465 514 in email: podatelna@muuo.cz
fax: +420 465 525 563 web: http://www.ustinadorlici.cz

bankovní spojení:
KB Ústi nad Orlicí, č.ú.: 19-420611/0100
ID datové schránky: bxcbwmg
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Mgr. Jan pokorný, radní
Matouš pořický, místostarosta
jiří Preclík, místostarosta
Mgr. Pavel Svatoš, m Ístosta rosta
Be. Anna Škopová, radní

Členové rady města, kteří se zúčastnili jednání rady města dne 31.8.2022 a schválili usneseni
Č. 2972/135/RM/2022:
Petr Hájek, starosta
Mgr. Jan pokorný, radní
Matouš pořický, místostarosta
jiří Preclík, místostarosta
Mgr. Pavel Svatoš, místostarosta

7. Uvedie 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 přijmenI, tak uved'te osobní evidenční číslo, pod
kterým je daná osoba dohledatelná v rámci pracovněprávního vztahu města (obce, statutárního
města).

Odpověď: Ing. Josef Nykodým, útvar krizového řizenI.

8. Uved'te kolik uprchlíků ze státu Ukrajina se na území města (obce, statutárního města) nachází
do dne 31.12.2022, tedy jsou ve městě (obci, statutárním městě) hlášeni 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': Na území města bylo ke dni 31.12.2022 registrováno systémem Humanitárni pomoci
381 uprchlIků z Ukrajiny. O čerpání jakýchkoliv příspěvků ze státního rozpočtu těchto osob nemá
město Ústi nad Orlici Žádné informace.

S pozdravem

Mgr. Gabriela Mánková
tajemnice MěÚ

I
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