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Podkladový materiál pro 2. jednání ZM dne 8. 3. 2022

Číslo bodu: 6
Název bodu: Finanční pomoc Ukrajině
Zodpovídá: Ing. Iveta Zalabáková
Zpracoval/a/i: Ing. Iveta Zalabáková

Důvodová zpráva:

Poskytnutí finanční pomoci ve výši 1 mil. Kč, z toho:

500 tis. Kč – finanční pomoc – celostátní veřejná sbírka vyhlášená Charitou České republiky -  tj.
jedná se o pomoc lidem  přímo na Ukrajině

500 tis. Kč – finanční pomoc -  veřejná sbírka vyhlášená litoměřickou pobočkou Charity – lokální
podpora ve městě Litoměřice – finance určeny na bezprostřední pomoc rodinám přicházejícím do
Litoměřic – viz příloha – informační leták

Návrh Usnesení:

usnesení č. 22/2/2022

 

ZM odsuzuje ruskou agresi vůči Ukrajině, porušování svobod, demokracie a lidských práv.
a) ZM schvaluje poskytnutí finanční pomoci ve výši 500 tis. Kč na celostátní veřejnou sbírku „Charita
pro Ukrajinu“ vyhlášenou Charitou České republiky – sbírkový účet č. 55660022/0800, variabilní
symbol 104.
b) ZM schvaluje poskytnutí finanční pomoci ve výši 500 tis. Kč na lokální veřejnou sbírku „Ukrajina –
lokální podpora ve městě Litoměřice“ vyhlášenou litoměřickou pobočkou Charity České republiky –
sbírkový účet č. 295034610/0300, variabilní symbol 2402.
c) ZM schvaluje rozpočtové opatření (viz příloha orig. zápisu).

 

Příloha č. 1: Letak_A5_pomoc_UK_022022.pdf
Příloha č. 2: RO_ZM_UKRAJINA.pdf

V Litoměřicích 10.03.2022

Předkládá: Mgr. Ladislav Chlupáč



V rámci bezprostřední pomoci obyvatelům Ukrajiny zasaženým válkou se soustředíme 
na zajištění základních potřeb přímo osobám, kteří přicházejí do našeho regionu 
Litoměřic. Vyhlášení válečného stavu na Ukrajině, má za následek hledání bezpečného 
útočiště a pomoci v nouzi zejména pro ženy, děti a starší osoby. Je třeba 
koordinovat tuto pomoc účinně a adresně přímo ve městě Litoměřice.

Podpora ve městě Litoměřice

Prostředky použijeme na pomoc konkrétním rodinám, 
které budou ubytováni v regionu Litoměřic. Zejména se jedná 
o materiální a humanitární pomoc, zajištění hygienických 
potřeb, poskytnutí tlumočníků a psychologické podpory, 
včetně základního vybavení domácnosti určené 
k dlouhodobějšímu pobytu, apod.
Soustředíme se na zajištění dlouhodobějšího ubytování, 
a to jak v podobě spolubydlení, tak i samostatných bytů, 
které využijí především vysídlené matky s dětmi.

Pomoci obyvatelům Ukrajiny, kteří se v souvislosti 
s válečným konfliktem nacházejí na území 
litoměřického regionu v kritické situaci, můžete 
podpořením finanční sbírky na

www.darujme.cz
(Ukrajina – lokální podpora ve městě Litoměřice | Darujme.cz)

nebo lze zaslat příspěvek přímo na bankovní účet 
Charity Litoměřice

ČSOB a. s., č. ú. 295034610/0300, VS: 2402 

Děkujeme za projevení dobré vůle křesťanské lásky. Bůh Vám vše bohatě odměň!
Děkujeme, že nám pomáháte. Za Charitu Litoměřice Karolína Wankovská

POMOC UKRAJINĚ



pro jednání v ZM, dne:

předkládá odbor:

ÚZ/ORG

původní změna nový

1 1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu 82 256 412,70 1 000 000,00 83 256 412,70

82 256 412,70 1 000 000,00 83 256 412,70

ÚZ/ORG

původní změna nový

2 2311/2300 veřejná sbírka Charita pro Ukrajinu 0,00 500 000,00 500 000,00

3 2311/2300 veř. sbírka Ukrajina - lok. podpora v Litoměřicích 0,00 500 000,00 500 000,00

0,00 1 000 000,00 1 000 000,00

Zdůvodnění úpravy rozpočtu:

2 Finanční pomoc - celostátní veřejná sbírka Charity České republiky - veřejná sbírka Charita pro Ukrajinu - pomoc

lidem přímo na Ukrajině.

3 Finanční pomoc - veřejná sbírka vyhlášena litoměřickou pobočkou Charity - lokální podpora ve městě Litoměřice.

Finance určeny na bezprostřední pomoc obyvatelům Ukrajiny zasaženým válkou - na zajištění základních potřeb

osob, které přichází do regionu Litoměřic, tj. pomoc konkrétním rodinám.

1 O finanční prostředky ve výši 1 000 000  Kč zvyšujeme  saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu.   

Datum, podpis projednání s vedením města:

Datum, podpis navrhovatele: 

N á z e v
Rozpočet (v Kč)

C e l k e m 

1.3.2022

Mgr. Ladislav Chlupáč

starosta

Miroslav Letafka

N á z e v
Rozpočet (v Kč)

C e l k e m 

2. Tabulka V ý d a j e

MĚSTO LITOMĚŘICE

8.3.2022

útvar obrany a krizového řízení

1. Tabulka P ř í j m y 


