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Návrh na usnesení: 
 

Zastupitelstvo města v kompetenci rady města po projednání 

A )  b ere  n a  v ědo mí  

1. usnesení vlády ČR č. 954 ze dne 20. 11. 2015 o státním integračním programu pro 

osoby s udělenou mezinárodní ochranou v roce 2016 a v letech následujících 

2. zásady pro poskytování finančních prostředků z  rozpočtové kapitoly  

314 – Ministerstvo vnitra na zajištění integrace osob s udělenou mezinárodní 

ochranou v roce 2016 a v letech následujících  

B )  s ch va lu j e   

1. podání žádostí o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na úhradu čistého 

nájemného nebo jeho části a účelové neinvestiční dotace na rozvoj infrastruktury 

obce na zajištění bydlení osob s udělenou mezinárodní ochranou formou azylu nebo 

doplňkové ochrany na území České republiky podle varianty A na rok 2017 

v souladu se zásadami uvedenými v bodě A) 2. tohoto usnesení pro následující 

oprávněné osoby a jejich rodiny: 

a) , nar. , st. přísl.  vč.  rodiny (3 osoby) 

na období od 1. 1. 2017 do 30. 6. 2017 (6 měsíců) v celkové výši 36.000,- Kč 

b) , nar. , st. přísl.  vč. rodiny 

(5 osob) na období od 1. 1. 2017 do 28. 2. 2017 (2 měsíce) v celkové výši 

14.000,- Kč 

c)  nar. , st. přísl.  vč. 

rodiny (4 osoby) na období od 1. 1. 2017 do 28. 2. 2017 (2 měsíce) v celkové 

výši 14.000,- Kč 

d) , nar. , st. přísl.  vč. 

rodiny (5 osob) na období od 1. 1. 2017 do 28. 2. 2017 (2 měsíce) v celkové 

výši 14.000,- Kč 

e)  nar. , st. příslušnost (1 osoba) 

na období od 1. 1. 2017 do 30. 4. 2017 (4 měsíce) v celkové výši 24.000,- Kč 

f) , nar. , st. přísl. vč. 

rodiny (5 osob) na období od 1. 1. 2017 do 31. 3. 2017 (3 měsíce) v celkové 

výši 21.000,- Kč 

g) , nar. , st. přísl.  vč. rodiny 

(5 osob) na období od 1. 1. 2017 do 31. 7. 2017 (7 měsíců) v celkové výši 

49.000,- Kč 

h) , nar. , st. přísl. vč. rodiny  

(3 osoby) na období do 1.1.2017 do 31.8.2017 (8 měsíců) v celkové výši 

45.720,- Kč 

 



 

i) , nar. , st. přísl.  vč. 

rodiny (5 osob) na období od 1. 1. 2017 do 31. 7. 2017 (7 měsíců) v celkové 

výši 49.000,- Kč 

j)  nar. , st. přísl.  vč. 

rodiny (4 osoby) na období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 (12 měsíců) 

v celkové výši 84.000,- Kč 

k) , nar. , st. přísl.  vč. rodiny 

(6 osob) na období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 (12 měsíců) v celkové výši 

84.000,- Kč  

l) , nar.  st. přísl. vč. 

rodiny (5 osob) na období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 (12 měsíců) v celkové 

výši 84.000,- Kč 

m) , nar. , st. přísl.  vč. 

rodiny (2 osoby) na období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 (12 měsíců) v celkové 

výši 72.000,- Kč 

n) , nar. , vč. rodiny  

(4 osoby) na období od 1. 1. 2017 od 31. 12. 2017 (12 měsíců) v celkové výši 

84.000,- Kč 

 

2. záměr přijetí dotací na úhradu čistého nájemného nebo jeho části a na rozvoj 

infrastruktury obce v souvislosti s bodem B) 1. tohoto usnesení 

3. uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o úhradě čistého nájemného nebo jeho části mezi 

Statutárním městem Ústí nad Labem, a 

 zastoupenou na základě plné moci paní , 

který řeší změnu poštu oprávněných osob a změnu výše poskytované dotace. 

 
 

 

 

 

 

 

 



Důvodová zpráva: 
 

Usnesením vlády č. 594 ze dne 20. 11. 2015 o státním integračním programu pro osoby 

s udělenou mezinárodní ochranou v roce 2016 a v letech následujících došlo ke schválení 

Zásad pro poskytování finančních prostředků z rozpočtové kapitoly 314 – Ministerstvo vnitra 

na zajištění integrace osob s udělenou mezinárodní ochranou v roce 2016 a v letech 

následujících (dále jen „zásady“)  

 

Dle zásad jsou finanční prostředky z kapitoly 314 – Ministerstvo vnitra na zajištění integrace 

osob s udělenou mezinárodní ochranou v roce 2016 a v letech následujících poskytovány jako: 

 

A. Účelová neinvestiční dotace ve prospěch obcí prostřednictvím krajů na zajištění 

bydlení oprávněných osob formou úhrady čistého nájemného nebo jeho části a na 

rozvoj infrastruktury obce 

B. Účelová neinvestiční dotace ve prospěch obcí prostřednictví krajů na úhradu pobytu 

oprávněných osob v zařízeních sociálních služeb a na rozvoj infrastruktury obce v roce 

2016 a v letech následujících 

C. Finanční prostředky na zajištění integrace oprávněných osob v roce 2016 a v letech 

následujících 

Tento materiál řeší podání žádostí o finanční prostředky dle bodu A. 

 

V rámci této varianty jsou finanční prostředky poskytovány jako účelová neinvestiční dotace 

ve prospěch obcí prostřednictvím krajů na zajištění bydlení oprávněných osob. Dotaci lze 

použít pouze k níže stanovených účelům: 

-  na úhradu čistého nájemného nebo jeho části oprávněným osobám – vlastníkem bytu 

může být obec nebo fyzická či právnická osoba 

- na rozvoj infrastruktury obce – je určena na opravy nebo udržování majetku obce 

zejména v oblastech dopravy, energetiky, inženýrských sítí a obecního mobiliáře 

Statutární město Ústí nad Labem v roce 2016 zprostředkovávalo na základě rozhodnutí  

o poskytnutí dotací od Ministerstva vnitra úhradu čistého nájemného nebo jeho části  

pro 20 osob či rodin s udělenou mezinárodní ochranou formou azylu či doplňkové ochrany 

podle varianty A. zásad. 

 

V roce 2017 bude na základě rozhodnutí Ministerstva vnitra zprostředkovávána úhrada čistého 

nájemného nebo jeho části pro 14 osob či rodin s udělenou mezinárodní ochranou formou 

azylu nebo doplňkové ochrany a to z důvodu toho, že čtyřem rodinám již skončilo tříleté 

období poskytování dotace a u dvou rodin nedošlo k obnovení nájemních smluv.  

 

Na základě schválených zásad  je třeba, aby Statutární město Ústí nad Labem každoročně 

žádalo o přidělení dotace na daný rozpočtový rok. Pro rok 2017 se jedná o podání žádostí pro 

tyto osoby či rodiny: 

1) azylant  (rodina se 3 oprávněnými osobami) výše dotace na 

úhradu čistého nájemného ve výši 4.000,- Kč měsíčně + dotace na rozvoj infrastruktury 

obce ve výši 2.000,- Kč měsíčně. Celková výše požadované dotace na období  

od 1. 1. 2017 do 30. 6. 2017 ve výši 36.000,- Kč 



 

2) osoba s doplňkovou ochranou  (rodina s 5 oprávněnými 

osobami) výše dotace na úhradu čistého nájemného ve výši 5.000,- Kč měsíčně  

+ dotace na rozvoj infrastruktury obce ve výši 2.000,- Kč měsíčně. Celková výše 

požadované dotace na období od 1. 1. 2017 do 28. 2. 2017 ve výši 14.000,- Kč 

3) osoba s doplňkovou ochranou (rodina se 4 oprávněnými 

osobami) výše dotace na úhradu čistého nájemného ve výši 5.000,- Kč měsíčně  

+ dotace na rozvoj infrastruktury obce ve výši 2.000,- Kč měsíčně. Celková výše 

požadované dotace na období od 1. 1. 2017 do 28. 2. 2017 ve výši 14.000,- Kč 

4) osoba s doplňkovou ochranou (rodina s 5 oprávněnými 

osobami) výše dotace na úhradu čistého nájemného ve výši 5.000,- Kč měsíčně  

+ dotace na rozvoj infrastruktury obce ve výši 2.000,- Kč měsíčně. Celková výše 

požadované dotace období 1. 1. 2017 do 28. 2. 2017 ve výši 14.000,- Kč 

5) osoba s doplňkovou ochranou (1 oprávněná osoba) výše dotace 

na úhradu čistého nájemného ve výši 4.000,- Kč měsíčně + dotace na rozvoj 

infrastruktury obce ve výši 2.000,- Kč měsíčně. Celková výše požadované dotace na 

období od 1. 1. 2017 do 30. 4. 2017 ve výši 24.000,- Kč 

6) osoba s doplňkovou ochranou  (rodina s 5 oprávněnými 

osobami) výše dotace na úhradu čistého nájemného ve výši 5.000,- Kč měsíčně  

+ dotace na rozvoj infrastruktury obce ve výši 2.000,- Kč měsíčně. Celková výše 

požadované dotace na období od 1. 1. 2017 do 31. 3. 2017 ve výši 21.000,- Kč 

7) osoba s doplňkovou ochranou  (rodina s 5 oprávněnými osobami) 

výše dotace na úhradu čistého nájemného ve výši 5.000,- Kč měsíčně  

+ dotace na rozvoj infrastruktury ve výši 2.000,- Kč měsíčně. Celková výše požadované 

dotace na období od 1. 1. 2017 do 31. 7. 2017 ve výši 49.000,- Kč 

8) osoba s doplňkovou ochranou (rodina se 3 oprávněnými osobami) 

výše dotace na úhradu čistého nájemného ve výši 3.715,- Kč měsíčně  

+ dotace na rozvoj infrastruktury obce ve výši 2.000,- Kč měsíčně. Celková výše 

požadované dotace na období od 1. 1. 2017 do 31. 8. 2017 ve výši 45.720,- Kč 

9) osoba s doplňkovou ochranou (rodina  

s 5 oprávněnými osobami) výše dotace na úhradu čistého nájemného ve výši 5.000,- Kč 

měsíčně + dotace na rozvoj infrastruktury obce ve výši 2.000,- Kč měsíčně. Celková 

výše požadované dotace na období od 1. 1. 2017 do 31. 7. 2017 ve výši 49.000,- Kč 

10) osoba s doplňkovou ochranou (rodina se  

4 oprávněnými osobami) výše dotace na úhradu čistého nájemného ve výši 5.000,- Kč  

+ dotace na rozvoj infrastruktury obce ve výši 2.000,- Kč měsíčně. Celková výše 

požadované dotace na období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 ve výši 84.000,- Kč 

 



 

11) osoba s doplňkovou ochranou (rodina se 6 oprávněnými 

osobami) výše dotace na úhradu čistého nájemného ve výši 5.000,- Kč + dotace  

na rozvoj infrastruktury obce ve výši 2.000,- Kč měsíčně. Celková výše požadované 

dotace na období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 ve výši 84.000,- Kč 

12)  osoba s doplňkovou ochranou (rodina s 5 oprávněnými 

osobami) výše dotace na úhradu čistého nájemného ve výši 5.000,- Kč + dotace  

na rozvoj infrastruktury obce ve výši 2.000,- Kč měsíčně. Celková výše požadované 

dotace na období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 ve výši 84.000,- Kč 

13) osoba s doplňkovou ochranou  (rodina se 2 oprávněnými 

osobami) výše dotace na úhradu čistého nájemného ve výši 4.000,- Kč + dotace na 

rozvoj infrastruktury obce ve výši 2.000,- Kč měsíčně. Celková výše požadované dotace 

na období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 ve výši 72.000,- Kč 

14) osoba s doplňkovou ochranou (rodina se 4 oprávněnými 

osobami) výše dotace na úhradu čistého nájemného ve výši 5.000,- Kč + dotace na 

rozvoj infrastruktury obce ve výši 2.000,-Kč měsíčně. Celková výše požadované dotace 

na období do 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 ve výši 84.000,- Kč 

 

Na základě podaných žádostí o účelovou neinvestiční dotaci na rok 2017 bude Ministerstvem 

vnitra České republiky vydáno rozhodnutí o poskytnutí dotace. Následně budou Ministerstvem 

vnitra České republiky zaslány tyto finanční prostředky na bankovní účet u ČNB, zapojeny  

do rozpočtu města a měsíčně, na základě žádostí osob s udělenou mezinárodní ochranou, 

vypláceny pronajímatelům bytů, ve kterých osoby s udělenou mezinárodní ochranou žijí. 

 

Dále předkládáme ke schválení uzavření dodatku ke Smlouvě o úhradě čistého nájemného nebo 

jeho části mezi Statutárním městem Ústí nad Labem, a paní  

, který řeší snížení počtu oprávněných osob na dvě z důvodu toho, 

že obě děti paní obdržely státní občanství České republiky. Z důvodu snížení 

počtu oprávněných osob ze čtyř na dvě dochází i ke snížení dotace z 5.000,- Kč/ měsíčně  

na 4.000,- Kč/měsíčně. 

 

Na základě výše uvedeného předkládáme Zastupitelstvu města Ústí nad Labem, které vykonává 

kompetence Radě města Ústí nad Labem návrh na schválení podání 14 žádostí o účelovou 

neinvestiční dotaci na úhradu čistého nájemného nebo jeho části pro osoby s udělenou 

mezinárodní ochranou a o dotaci na rozvoj infrastruktury obce na rok 2017 a uzavření dodatku 

ke Smlouvě o úhradě čistého nájemného nebo jeho části. 

 

Příloha č. 

1. usnesení vlády ČR č. 594 ze dne 20. 11. 2015 o státním integračním programu pro osoby 

s udělenou mezinárodní ochranou v roce 2016 a v letech následujících včetně schválených 

zásad 

 

 

 




