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RADA OBCE ZDIBY

USNESENÍ
Rady obce Zdiby
Číslo 138/24/2020
ze dne 22.4.2020

k poskytování ochranných pomůcek občanům
Rada obce Zdiby

I.

Bere na vědomí
1) Potřebu pomoci občanům obce Zdiby v době epidemie při zajištění ochranných
pomůcek, jako jsou ochranné roušky, antivirové desinfekce a další ochranné
pomůcky a prostředky včetně pomoci subjektům zajišťujícím na území obce
základní služby dle důvodové zprávy;
2) Stanovisko Ministerstva vnitra a Ministerstva financí k rozdávání ochranných
roušek občanům obce (z hlediska zákona o obcích a předpisů v oblasti účetnictví) ze
dne 30.3.2020, které je přílohou důvodové zprávy;

II.

Rozhoduje
v souladu s ust. § 102 odst. 3 zákona o obcích
1) o bezúplatném poskytování desinfekčních prostředků, ochranných roušek a dalších
ochranných pomůcek pořízených obcí Zdiby formou tzv. společenské úsluhy ve
smyslu § 2055 odst. 1 občanského zákoníku, při níž nedochází k uzavírání darovací
smlouvy, a to občanům obce Zdiby majícím trvalé bydliště na území obce Zdiby a
bude-li zajištěn dostatek uvedených prostředků a pomůcek pro občany s trvalým
pobytem na území obce Zdiby, pak také dalším občanům vlastnícím nemovitost
určenou k bydlení a nebo rekreaci na území obce Zdiby;
2) prostředky a pomůcky uvedené v bodu 1) čl. II tohoto usnesení budou poskytovány
na základě žádosti jednotlivých občanů, případně na základě místních znalostí
obecního úřadu o ohrožených osobách.

III. Ukládá
Obecnímu úřadu:
1) vést množstevní evidenci o zajištěných ochranných prostředcích a pomůckách a
jejich vydaném množství;
2) zajistit výdej prostředků a pomůcek dle čl. II odst. 1 tohoto usnesení;
JUDr. Eva Slavíková v. r.
starostka obce Zdiby
Mgr. Beata Sabolová v. r.
1. místostarostka obce Zdiby
Předkladatel: tajemník OÚ
Provede:

obecní úřad

Projednáno s: Přílohy:
Stanovisko Ministerstva vnitra a Ministerstva financí k rozdávání ochranných
roušek občanům obce

DŮVODOVÁ ZPRÁVA
k návrhu usnesení Rady Obce Zdiby č. 138/24/2020
Návrh usnesení je předkládán z důvodu vzniku virové epidemie Covid 19 a za účelem nastavení
základních podmínek naplnění potřeb pomoci občanům obce Zdiby k zajištění ochranných
pomůcek, jako jsou ochranné roušky, antivirové desinfekce a další ochranné pomůcky a
prostředky včetně pomoci subjektům zajišťujícím na území obce základní služby a v návaznosti
na stanovisko ze dne 30.3.2020 vydané Ministerstvem vnitra a Ministerstvem financí.
V obci Zdiby trvale žije cca 3600 obyvatel. Značná část jich je v současné době epidemií a nákazou
ohrožena (zejména pak starší osoby) anebo vyhlášeným nouzovým stavem jinak postižena
(ekonomicky, uzavřením škol a školek apod.). Současně je nezbytné dodržovat stanovené
hygienické požadavky, jako je povinné nošení roušek, provádění desinfekce rukou, případně ploch
atd. V dané chvíli je však na trhu nejen v ČR nedostatek zejména desinfekčních prostředků a
ostatních ochranných prostředků a současně u „občas“ dostupných roste neúměrně jejich cena.
Pořízení základních ochranných pomůcek se tak může stát pro mnohé občany ekonomicky či jinak
nedostupným.
Obec Zdiby tak vlastními silami zajišťuje desinfekční prostředky, pomocí dobrovolníků ochranné
látkové roušky, provádí desinfekci vybraných veřejných ploch (autobusové zastávky) a provádí
další opatření, které mají anebo alespoň částečně mohou zabránit dalšímu šíření viru na území
obce. Zejména desinfekční prostředky a roušky jsou pracovníky obce distribuovány jak
ohroženým osobám, o nichž má obecní úřad z úřední činnosti povědomost, tak osobám, které si o
ni požádají. S ohledem na omezené množství dodávek obcí zajišťovaných prostředků, kdy
dodávky ze strany nadřízených subjektů jsou více než nedostačující, je navrhováno nejdříve
rozdělit dostupné pomůcky a prostředky primárně mezi občany s trvalým pobytem v obci a do
provozoven zajištujícím základní služby v obci (např. pošta, pekařství, zdravotní středisko,
provozovny distribuující hotová jídla apod.) a následně, v případě dostatku těchto pomůcek a
prostředků pak také dalším osobám, které vlastní na území obce objekt určený k bydlení či
rekreaci (nekomerčním subjektům).
Dle stanoviska Ministerstva vnitra a Ministerstva financí, které je v celém znění přílohou této
důvodové zprávy platí, že rozdávání roušek není poskytováním daru (spojeným s uzavřením
darovacích smluv) a jejich rozdávání bude mít povahu tzv. společenské úsluhy ve smyslu § 2055 odst.
1 občanského zákoníku, při níž nedochází k uzavírání darovací smlouvy.
Z hlediska zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, je třeba
chápat rozhodnutí o poskytování roušek občanům (obyvatelům) jako rozhodnutí v tzv. nevyhrazené
pravomoci rady podle § 102 odst. 3 zákona o obcích. Je přitom možné, aby rada svým usnesením v
obecné rovině stanovila podmínky poskytování roušek (např. počet připadající na jednoho občana či
obyvatele, evidenci poskytnutých roušek) a na základě takto obecně formulovaného usnesení již
budou roušky vydávány jednotlivým zájemcům pracovníky obecního úřadu.
Dle našeho právního názoru pak lze výše uvedené aplikovat také na další ochranné pomůcky, jako
je desinfekce apod.
Na základě výše uvedeného je navrhováno schválení předkládaného usnesení.

