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ZPRÁVA:

Na základě předchozích projednání a usnesení orgánů města přijatých v souvislosti s válečným 
konfliktem na Ukrajině, s tím související humanitární krizovou situací a vedených snahou o zajištění 
pomoci a podpory ukrajinským uprchlíkům obracíme se na zastupitelstvo města s materiálem ohledně 
konání výše uvedené veřejné sbírky. Dle příslušných ustanovení zákona č. 117/2001 Sb, o veřejných 
sbírkách, ve znění pozdějších předpisů je nezbytný pro podání oznámení o konání této veřejné sbírky na 
Krajský úřad Královéhradeckého kraje (z důvodu následného vystavení osvědčení pro konání sbírky) 
souhlas orgánů města s konáním této sbírky. 21. zastupitelstvo města konané 6.12.2001 pověřilo sice 
svým usnesením č. 5) a) pravomocí k rozhodování o konání veřejných sbírek organizovaných obcí v 
souladu s § 84 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, radu města, nicméně 
vzhledem k závažnosti a předmětu této sbírky je rozhodnutí o konání výše uvedené veřejné sbírky 
předloženo k projednání přímo zastupitelům města. Veřejná sbírka by měla být konána způsobem 
shromažďování příspěvků na předem vyhlášeném zvláštním bankovním transparentním účtu a rovněž 
pokladničkou s předpokládaným umístěním v pokladně města pro sběr hotovosti. Účelem sbírky pak by 
mělo být především shromažďování finančních prostředků pro následné pokrytí výdajů jak na podporu 
zajištění základních životních potřeb ukrajinských uprchlíků, tak i např. na zajištění služeb a vybavení 
souvisejících především s potřebami dětských uprchlíků, a to např. v oblasti vzdělávání, atp. Konání 
sbírky je navrhováno na dobu neurčitou. V návaznosti na vše výše popsané žádáme zastupitelstvo města 
o projednání a případné vyslovení souhlasu s konáním výše uvedené sbírky. Případné bližší podrobnosti 
budou uvedeny v návrhu příslušného Oznámení o konání veřejné sbírky, které bude po jeho vypracování 
a následném provedení předběžné konzultace s Krajským úřadem Královéhradeckého kraje ( dále jen 
"KÚ"), předloženo zastupitelům města v den konání zasedání zastupitelstva (do návrhu usnesení bude 
zároveň po výše uvedené konzultaci návrhu Oznámení doplněn i případný den zahájení veřejné sbírky). 
Je předpoklad, že zahájení sbírky by mělo být od 21.3. případně 22.3 2022 v souladu s využitím 
příslušných ustanovení §4 odst. (2) zákona č. 117/2001 Sb, o veřejných sbírkách, ve znění pozdějších 
předpisů - tj. využití důvodů hodných zvláštního zřetel pro brzké vydání Osvědčení o konání veřejné 
sbírky ze strany KÚ.

PROJEDNÁNO V RADĚ MĚSTA:

RM projednala dne 8. 3. 2022
Vazba na předchozí projednání je míněna v návaznosti na přijatá usnesení rady města v celé výše 
uvedené oblasti. Materiál bude rovněž projednán i finančním výborem zastupitelstva města dne 
16.3.2022.

*Usnesení má vazbu na rozpočet města:

Rok  - ORJ: , kryto: NE, částka: 00,0 Kč
Bezprostřední vazba na rozpočet zde není konkretizována, její kvantitativní hodnota se bude odvíjet od 
rozsahu přijatých prostředků. 

NÁVRH USNESENÍ:

Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem

1. souhlasí



1.1. v souladu s § 5 odst. (1) písm. a) bod 1. zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách, ve 
znění pozdějších předpisů s konáním veřejné sbírky organizované městem Dvůr Králové 
nad Labem na území města Dvůr Králové nad Labem za účelem podpory ukrajinských 
uprchlíků přicházejících na území ORP Dvůr Králové nad Labem, zahajované dnem 
……………………, konané na dobu neurčitou a organizované shromažďováním 
finančních prostředků na předem vyhlášeném bankovním účtu a pokladničkou v místě 
určeném k přijímání příspěvků.
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