
Odesílatel: 

Příjemce: 
Magistrát města Ostravy 
Prokešovo nám. 1803/8 
Ostrava 
ID DS: 5zubv7w 

V Ostravě, dne 18.1.2023 

Věc: žádost o poskytnutí informace dle z.č.106/1999 Sb. 

Vážená paní, vážený pane 

V rámci výše uvedeného zákona žádám o poskytnutí následujících informací: 

1. Kolik finančních prostředků z rozpočtu města Ostrava bylo zasláno na pomoc státu Ukrajina se 
zvládnutím konfliktu s Ruskou federací, a to přímo zasláním finanční pomoci do státu Ukrajina na nákup 
bojové techniky, popř. zbraní a munice, a to včetně zaslání takové finanční pomoci prostřednictvím 
neziskových organizací, které takovou sbírku nabízely? Uveďte prosím celou částku za období od 1.1.2022 
do 31.12.2022. 

2. Kolik finančních prostředků z rozpočtu města Ostrava bylo poskytnuto na ubytování uprchlíků ze státu 
Ukrajina a jeho občanů spojené s náklady na stravu, ošacení, elektřinu, plyn, platby za nájem, sociální 
výhody (zdrama vstup do ZOO, platba za jízdné v MHD a dalších položek)? Sdělte prosím celou částku 
vynaloženou z rozpočtu kraje za období ode dne 1.1.2022 do dne 31.12.2022. 

3. Uveďte prosím kompletní seznam položek vynaložených z rozpočtu města Ostrava s výší částky na 
poskytnutí pomoci uprchlíkům z Ukrajiny, 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 
jednotlivým částkám. 

4. Kolik občanů je přihlášeno k pobytu na území města Ostrava, bez uprchlíků z Ukrajiny, a to do dne 
31.12.2022? 

5. Uveďte přesný počet uprchlíků z Ukrajiny, kteří dostali pomoc z rozpočtu města Ostrava 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 již hlasováním v zastupitelstvu kraje či 
členů rady, kteří se pod tuto pomoc podepsali a tudíž finance z rozpočtu města Ostrava 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 podepsaní. (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 pracovně-právního vztahu města Ostrava). 

8. Uveďte kolik uprchlíků ze státu Ukrajina se na území města Ostrava nachází do dne 31.12.2022, tzn. jsou 

ve městě Ostrava hlášení k pobytu, zde bydlí, popř. jsou zde kontaktní, či čerpají finanční nebo materiální 

pomoc od státu ČR nebo z rozpočtu města Ostrava. 
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Požádované informace žádám zaslat na adresu mé DS v zákonné lhůtě. 

Za jejich poskytnutí předem děkuji, 

S pozdravem, 



Magistrát města Ostravy 
Odbor financí a rozpočtu 

Naše značka: 
Ze dne: 
Č. j.: 
Sp. zn.: 

Vyřizuje: 
Telefon: 
Fax: 
E-mail: 

Datum: 

SMO/065695/23/OFR/

31.1.2023 

Odpověď na žádost o informaci dle zákona č. 106/1939 Sb. o svobodném přístupu 
k informacím ve znění pozdějších předpisů 

Vážený, 

dne 19.1.2023 obdržel Magistrát města Ostravy, odbor financí a rozpočtu Vaši žádost o informaci 
dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů. Ve 
své žádosti žádáte o zodpovězení osmi dotazů, na které Vám níže zasíláme odpovědi: 

1) Poskytnut byl finanční dar Velvyslanectví Ukrajiny v Praze na nákup obranného 
vojenského materiálu ve výši 5.000.000,- Kč. Žádná jiná forma finanční pomoci tohoto 
charakteru nebyla dále poskytnuta. 

2) Na zajištění stravování občanů Ukrajiny prchajících před válečným konfliktem v 
ubytovacích zařízeních obchodních společností vlastněných statutárním městem Ostrava bylo 
poskytnuto z rozpočtu statutárního města Ostravy 1.401.840,-Kč. 
Jiné prostředky (výdaje) uváděné pod bodem 2 Vaší žádosti o informace, tj. náklady na 
ošacení, elektřinu, plyn, nájem atd. nebyly z rozpočtu statutárního města Ostravy v takto 
přímo uvedeném smyslu poskytnuty. K části vašeho dotazu týkající se vstupů do ZOO či 
prominutí plateb za jízdné v MI-II) sdělujeme, že statutární město Ostrava jako takové uvedené 
akce neiniciovalo ani nefinancovalo. Pakliže byly poskytovány a v jakém rozsahu, pak tyto 
informace statutární město Ostrava nemá a je zapotřebí se obrátit přímo na příslušné 
společnosti, které pokud tak činily, tak tak činily z vlastního rozhodnutí a vlastními 
prostředky. 

3) V souvislostí s uprchlickou krizí způsobenou válečným konfliktem na Ukrajině a 
příchodem uprchlíků poskytlo statutární město Ostrava finanční prostředky ze svého rozpočtu 
na financování či spolufinancování řady humanitárních či investičních projektů (mnohé 
nesloužily a neslouží pouze občanům Ukrajiny, ale vzhledem k jejich souvislosti s humanitární 
krizí způsobenou přílivem uprchlíků uvádíme pro úpinost všechny). 
Seznam a účely poskytnutí finančních prostředků uvádíme v tabulkách níže (částky v 
tabulkách jsou uváděny v Kč): 
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- fnanční dary z rozpočtu statutárního mčsta ()stravy poskytnuté humanitárním organizacím: 

Fond humanity Českého červeného kříže - na pokrytí nákladů spojených s humanitární 

pomocí Ukrajině a jejím obyvatelům na území státu Ukrajina v souvislosti s řešením následků 

invaze ruských vojsk 

2 500 000,00 

Moment ČR - na pokrytí části nákladů na mzdy a provoz v souvislosti s řešením následků 

invaze ruských vojsk na Ukrajinu 

390 000,00 

Dobrovolnické centrum ADRA Ostrava - na pokrytí části mzdových a provozních nákladů 

spojených s provozem centra 

1000 000,00 

Člověk v tísni - na pokrytí nákladů spojených s humanitární pomocí Ukrajině a jejím 

obyvatelům na území státu Ukrajina v souvislosti s řešením následků invaze ruských vojsk 

2 500 000,00 

Organizace pro pomoc uprchlíkům - na pokrytí nákladů spojených s poskytováním 

humanitární pomocí na území města Ostravy na řešení následků invaze ruských vojsk na 

Ukrajinu 

1000 000,00 

Oblastní spolek Českého červeného kříže - na pokrytí nákladů spojených s poskytováním 
humanitární pomocí na území města Ostravy, kterými se řeší následky invaze ruských vojsk 

na Ukrajině 

500000,00 

Potravinová banka v Ostravě - na pokrytí nákladů spojených s poskytováním humanitární 
pomocí na území města Ostravy k řešení následků invaze ruských vojsk na Ukrajině 

1000 000,00 

Velvyslanectví Ukrajiny v Praze - finanční dar na nákup obranného vojenského materiálu 5 000 oo0,o0J 

- dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy třetím osobám: 

Junák-český skaut, středisko Stará Bělá - příměstský tábor pro děti z Ukrajiny 50 000,00 

Mysoval, z.s. - volnočasové aktivity pro děti z Ukrajiny 25 000,00 

DLAŇ Životu, o.p.s. - integrační pobyt pro osamělé vdovy a matky s dětmi z UA 50 000,00 

Balónek, z.s, - projekt Kamarádství nezná hranic 49 000,00 

Rodinné a komunitní centrum Chaloupka z.s. - projekt Chaloupka pomáhá ukrajinským 50 000,00 
rodinám 

- dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy městským obvodům na opravy a rekonstrukce 
bytů v rámci projektu "Ukrajina - rozšíření veřejných ubytovacích kapacit" (opravy a 
rekonstrukce bytů ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřené městským obvodům) 

Slezská Ostrava 12 497 269,77 
Ostrava-Jih 998 550,00 
Poruba 4 920 514,70 
Vítkovice 1 151836,91 
Mariánské Hory a Hulváky 626 000,00 
Nová Ves 600 000,00 
Radvanice a Bartovice 5 000 000,00 
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oprava bytového fondu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz realizuje odbor. 

investiční Magistrátu města Ostravy v rámci projektu "Ukrajina - rozšíření veřejných 

ubytovacích kapacit" (opravy a rekonstrukce bytů ve vlastnictví statutárního města Ostravy, 

svěřené městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz) — 16.922.192,90,-Kč 

- ostatní výdaje statutárního města Ostravy v souvislosti s přijímáním uprchlíků z válkou 

zasažené Ukrajiny 

provozní příspěvek na zprovoznění budov na ul. Jedličkova a Rýparova k ubytování 

matek s dětmi z Ukrajiny 

3 276 000,00 

materiál - krabice, kancelářský materiál - sběrné místo Wattova 42 602,71 

potraviny - občerstvení pro dobrovolníky - sběrné místo Wattova 13 791,00 

banner - kontaktní centrum pro uprchlíky Černá louka 4 489,10 

Městská nemocnice Ostrava, p.o. - úhrady za ošetření lékařskou pohotovostní 9 360,00 

službou 

- ostatní výdaje rozpočtu statutárního města Ostravy spolufinancované z dotace z rozpočtu 

Ministerstva vnitra na integraci cizinců 

úřední překlady z ukrajinštiny do češtiny 268 320,00 spoluúčast SMO 

994 080,00 dotace MV 

příspěvky pro Střediska volného času a Dům dětí a mládeže Ostrava- 24 073,81 spoluúčast SMO 

Poruba - Integrace ukrajinských rodin v Ostravě (příměstské letní tábory) 512 910,38 dotace MV 

mzdové náklady pracovníků sociálního poradenství + tlumočníka - 40 744,80 spoluúčast SMO 

Komunitní centrum pro držitele dočasné ochrany 772 341,90 dotace MV 

mzdové náklady MčPO v souvislosti s poskytováním pomoci uprchlíkům 33 901,00 spoluúčast SMO 

644 116,00 dotace MV 

- statutární město Ostrava dále v roce 2022 obdrželo finanční dar ve výši 2.000.000,-Kč od 

společnosti PROMET GROUP a.s. na financování vzdělávacích a volnočasových aktivit 

občanů Ukrajiny, který byl v rámci města dále celý distribuován mezi městské obvody a 

Rodinné a komunitní centrum Chaloupka z.s. 

4) K Vaší žádosti pod bodem 4 uvádíme, že statistické údaje o počtu občanů s trvalým 

pobytem ve správním obvodu statutárního města Ostravy nelze z agendového informačního 

systému evidence obyvatel zpracovávat ke zpětnému dni, tj. k 31.12.2022, jak je uvedeno ve 

Vaší žádosti. Údaje lze získat aktuální vždy ke dni zpracování. 

Ke dni 6.1.2023, kdy byl proveden poslední výpis z agendového informačního systému 

evidence obyvatel, byl počet občanů, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu na území 

statutárního města Ostravy 280 491. 

5) Uvedenou odpověd' nemůžeme poskytnout, nebot' přesný počet uprchlíků z Ukrajiny, kteří 

dostali pomoc z rozpočtu města Ostrava statutární město Ostrava nikterak neeviduje a tuto 

informaci nemá. Jak již plyne z výše uvedených odpovědí, zejména pod bodem 3, statutární 

město Ostrava poskytovalo pomoc prostřednictvím finančních darů a dotací humanitárním 

organizacím a městským obvodům, které dále pomoc realizovali konkrétním lidem. Statutární 
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město Ostrava přímo konkrétním fyzickým osobám — uprchlíkům přímou finanční pomoc ze 

svého rozpočtu neposkytovalo. 

6) Seznam členů zastupitelstva města Ostravy a rady města Ostravy je veřejně dostupný, a to 

včetně schválených usnesení obou těchto orgánů města. Na váš dotaz tak odpovídáme 

odkazem na dostupné informace: 

https://www.ostrava.c7Jcs/urad/mesto-a jeho-organy/zastupitelstvo-města 

https://www.ostrava.cz/cs/urad/mesto-a-jeho-organy/rada-mesta 

7) Většina položek poskytnuté pomoci byla v souladu se zákonem o obcích schválena radou 

města, potaženo zastupitelstvem města, viz, odpověď pod bodem 6. V souladu s vnitřní 

směrnicí pak některé položky provozního charakteru schvalovali vedoucí odborů Magistrátu 

města Ostravy a ředitelé orgánů města. Tyto položky uvádíme níže: 

materiál - krabice, kancelářský materiál - sběrné místo Wattova 

potraviny - občerstven( pro dobrovolníky - sběrné místo Wattova 

banner - kontaktní centrum pro uprchlíky Černá louka 

- schválil 

Městská nemocnice Ostrava, p.o. - úhrady za ošetření lékařskou pohotovostní službou 

- schválila 

úřední překlady z ukrajinštiny do češtiny 

- schválil předfinancování 

mzdové náklady MčPO v souvislosti s poskytováním pomoci uprchlíkům 

- schválil předfinancování 

8) K uvedené žádosti pod bodem 8 byla vyžádána součinnost odboru vnitřních věcí Magistrátu 
města Ostravy, nebot' uvedené údaje neevidujeme. Ze součinnosti plyne, že Statutární město 
Ostrava není schopno konkrétní číslo sdělit, nebot' jej nemá k dispozici. Dle sdělení odboru 
vnitřních věcí by měl žadatel směřovat svůj dotaz spíše na Ministerstvo vnitra České republiky, 
potažmo cizineckou policii. 
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