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Částka 2

SMĚRNICE MINISTERSTVA FINANCÍ
č. j. 12/28 324/2011 – 124 ze dne 30. 3. 2011,
kterou se mění směrnice č. j. 12/70 384/2010 – 124 ze dne 31. 8. 2010,
o postupu krajů, hl. m. Prahy a obcí při financování výdajů spojených s přípravou
a provedením sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011
Čl. 1

Odvětví: všeobecná veřejná správa
Ministerstvo financí v dohodě s Českým statistickým
úřadem vydává k zabezpečení účelného a hospodárného
vynakládání prostředků státního rozpočtu České republiky
při financování výdajů spojených s přípravou a provedením
sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 v souladu
s ustanovením § 12 zákona č. 296/2009 Sb., o sčítání
lidu, domů a bytů v roce 2011 (dále jen „zákon“),
tuto směrnici:

Příloha č. 2 směrnice č. j. 12/70 384/2010 – 124 ze dne
31. 8. 2010, o postupu krajů, hl. m. Prahy a obcí při
financování výdajů spojených s přípravou a provedením
sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011, se mění takto:

Příloha č. 2 směrnice č. 12/70 384/2010 – 124

Tabulka přerozdělení dotace na přípravu a provedení SLDB pro rok 2011 mezi kraje ČR

Kraj

Počet
obyvatel
k 1. 1. 2010

Počet
obyvatel
k 1. 1. 2010 bez
vojenských újezdů

Výše účelové dotace na rok 2011 v Kč pro
obce

kraj

celkem

Hlavní město Praha

1 249 026

1 249 026

6 709 574

353 136

7 062 710

Středočeský

1 247 533

1 247 498

6 701 368

352 703

7 054 071

Jihočeský kraj

637 643

637 369

3 423 855

180 202

3 604 057

Plzeňský kraj

571 863

571 863

3 071 977

161 683

3 233 660

Karlovarský kraj

307 636

307 030

1 649 317

86 806

1 736 123

Ústecký kraj

836 198

836 198

4 491 932

236 417

4 728 349

Liberecký kraj

439 027

439 027

2 358 385

124 126

2 482 511

Královéhradecký kraj

554 402

554 402

2 978 161

156 746

3 134 907

Pardubický kraj

516 329

516 329

2 773 639

145 981

2 919 620

Vysočina

514 992

514 992

2 766 446

145 603

2 912 049

1 151 708

1 151 705

6 186 786

325 620

6 512 406

Olomoucký kraj

642 041

640 911

3 442 873

181 204

3 624 077

Zlínský kraj

591 042

591 042

3 174 990

167 105

3 342 095

1 247 373

1 247 373

6 700 697

352 668

7 053 365

10 506 813

10 504 765

56 430 000

2 970 000

59 400 000

Jihomoravský kraj

Moravskoslezský kraj
Česká republika celkem

Čl. 2
Tato směrnice nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího
vyhlášení ve Věstníku vlády pro orgány krajů a orgány
obcí.
Ministr financí
Ing. Miroslav K a l ous e k, v. r.
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USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 9. února 2011 č. 99
k aktualizované Koncepci integrace cizinců na území České republiky
a k návrhu dalšího postupu v roce 2011
návrh postupu při realizaci koncepce integrace
cizinců v roce 2012,

Vláda
I . sc h v al u j e
1. aktualizovanou Koncepci integrace cizinců - Společné
soužití, obsaženou v kapitole 2. části III materiálu
č. j. 86/11 (dále jen „aktualizovaná Koncepce“),
2. Postup při realizaci aktualizované Koncepce, obsažený
v kapitole 3. části III materiálu č. j. 86/11
(dále jen „Postup“),
3. převedení finančních prostředků ve výši 10 000 tis. Kč
ze státního rozpočtu České republiky na rok 2011,
rozpočtové kapitoly Ministerstva vnitra, položky
Prostředky na integraci cizinců, do rozpočtových
kapitol takto:

f) zpracovat a vládě do 30. června 2011 předložit
Zprávu o realizaci Koncepce integrace cizinců
v roce 2010 jako součást Zprávy o situaci v oblasti
migrace a integrace cizinců na území České republiky
v roce 2010,
g) zajistit zveřejnění tohoto usnesení ve Věstníku vlády
pro orgány krajů a orgány obcí,
2. 1. místopředsedovi vlády a ministru zahraničních věcí
a ministrům kultury, práce a sociálních věcí,
průmyslu a obchodu, pro místní rozvoj, školství,
mládeže a tělovýchovy a zdravotnictví

a) Ministerstvo vnitra

7 700 tis. Kč

a) průběžně spolupracovat s místopředsedou vlády
a ministrem vnitra při plnění úkolů uvedených
v bodě III/1 tohoto usnesení,

b) Ministerstvo školství, mládeže
a tělovýchovy

1 500 tis. Kč

b) průběžně realizovat v rámci své působnosti úkoly
uvedené v Postupu,

c) Ministerstvo pro místní rozvoj

400 tis. Kč

d) Ministerstvo kultury

150 tis. Kč

e) Český statistický úřad

250 tis. Kč

4. použití
finančních
prostředků
převedených
do rozpočtové kapitoly Ministerstva vnitra podle bodu
I/3 tohoto usnesení na realizaci opatření podporujících
integraci cizinců v České republice;
I I . b ere n a v ěd o mí
Analýzu aktuální situace v oblasti integrace cizinců
na území České republiky obsaženou v kapitole 1. části
III materiálu č. j. 86/11;
I I I . uk l ád á
1. místopředsedovi vlády a ministru vnitra
a) zajišťovat koordinaci ministerstev a všech dalších
subjektů zapojených do realizace aktualizované
Koncepce,
b) použít finanční prostředky převedené do rozpočtové
kapitoly Ministerstva vnitra na realizaci opatření
podporujících integraci cizinců v České republice
a realizovat převody finančních prostředků k tomu
určených,
c) zajistit realizaci a koordinaci Postupu,
d) realizovat v rámci své působnosti úkoly uvedené
v Postupu,
e) zpracovat a vládě do 15. prosince 2011 předložit

c) zaslat místopředsedovi vlády a ministru vnitra
ca) do 30. září 2011 informaci o projektech
vybraných na podporu integrace cizinců v roce
2011 z národních i evropských zdrojů a záměry
integračních opatření na rok 2012,
cb) do 15. února 2012 informaci o plnění úkolů
uvedených v bodě III/2b tohoto usnesení;
3. ministru zdravotnictví a místopředsedovi vlády
a ministru vnitra do 31. prosince 2011 předložit vládě
návrh komplexního řešení přístupu cizinců ke zdravotní
péči,
4. předsedkyni Českého statistického úřadu realizovat
v rámci své působnosti úkoly uvedené v Postupu,
5. místopředsedovi vlády a ministru vnitra a ministru práce
a sociálních věcí průběžně aktualizovat společně
spravovanou webovou stránku www.cizinci.cz určenou
pracovníkům státní správy a samosprávy i dalším
aktérům realizace integrace cizinců;
IV. vyz ývá
předsedu Akademie věd České republiky, hejtmany,
primátora hlavního města Prahy, primátory statutárních
měst, představitele Asociace krajů a Svazu měst a obcí
České republiky, starosty obcí s rozšířenou působností,
sociální partnery Rady hospodářské a sociální dohody
České republiky a představitele nestátních neziskových
organizací a účelových zařízení církví ke spolupráci při
realizaci postupů a úkolů uvedených v Postupu.
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Provedou:

předsedkyně Českého statistického úřadu

1. místopředseda vlády a
ministr zahraničních věcí,
místopředseda vlády a ministr vnitra,
ministři kultury, práce a sociálních věcí,
pro místní rozvoj, průmyslu a obchodu,
školství, mládeže a tělovýchovy, zdravotnictví,

Na vědomí:
hejtmani,
primátor hlavního města Prahy,
primátoři statutárních měst,
předseda Akademie věd
České republiky
Předseda vlády
RNDr. Petr N e č a s , v. r.

Částka 2
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USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 23. února 2011 č. 143
o vzdělávání pro udržitelný rozvoj a opatření pro roky 2011 a 2012
ke Strategii vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky
(2008 – 2015)
c) zabezpečit v rámci stávajících kapacit rozpočtových
kapitol resortů finanční prostředky na realizaci úkolů
vyplývajících z bodu I tohoto usnesení;

Vláda
I . sc h v al u j e
vzdělávání pro udržitelný rozvoj a opatření pro roky
2011 a 2012 ke Strategii vzdělávání pro udržitelný rozvoj
České republiky (2008-2015), podle části III materiálu
č. j. 1266/10;
I I . u k l ád á
1. ministru školství, mládeže a tělovýchovy
a) koordinovat plnění bodu I tohoto usnesení
a do 31. prosince 2012 předložit vládě zprávu
o jeho plnění,
b) seznámit rektory vysokých škol s tímto usnesením,
c) v rámci již vyhlášených programů Evropských
strukturálních fondů podporovat rozvoj vzdělávání
pro udržitelný rozvoj,
d) zajistit zveřejnění tohoto usnesení ve Věstníku vlády
pro orgány krajů a orgány obcí,
2. členům vlády
a) spolupracovat s ministrem školství, mládeže
a tělovýchovy na plnění bodu I tohoto usnesení,
b) realizovat aktivity podle bodu I tohoto usnesení,

III. doporuč uj e
hejtmanům, primátorovi hlavního města Prahy, primátorům
statutárních měst a starostům obcí s pověřeným obecním
úřadem,
1. začleňovat
a
zohledňovat
příslušné
opatření
do strategických a programových dokumentů krajů,
obcí, měst a mikroregionů,
2. v rámci programů Evropských strukturálních fondů
podporovat rozvoj vzdělávání pro udržitelný rozvoj.
Provedou:
členové vlády
Na vědomí:
hejtmani,
primátor hlavního města Prahy,
primátoři statutárních měst

Předseda vlády
RNDr. Petr N e č a s , v. r.
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SDĚLENÍ MINISTERSTVA VNITRA
dle čl. 6 odst. 6 Instrukce Ministerstva vnitra České republiky
ze dne 25. 5. 1992 č. j. VSC/1 – 793/92, o spisové službě
Ministerstvo vnitra sděluje, že došlo ke ztrátě úředního
razítka:
Kulatého razítka o průměru 25 mm se státním znakem ČR
a s textem
MĚSTO VÍTKOV
Razítko bylo opatřeno evidenčním číslem 7 a jeho ztráta
byla zjištěna koncem měsíce října roku 2010.

Kulatého razítka o průměru 25 mm se státním znakem ČR
a s textem
MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY
Razítko bylo opatřeno evidenčním číslem 7 a jeho ztráta
byla zjištěna dne 23. února 2011.

Kulatého razítka o průměru 35 mm se státním znakem ČR
a s textem
MĚSTO LUŽE
Razítko nebylo opatřeno evidenčním číslem a jeho ztráta
byla zjištěna dne 7. března 2011.

Ministerstvo vnitra sděluje, že došlo ke ztrátě:
Služebního průkazu zaměstnance Městského úřadu
Roudnice nad Labem, odboru sociálních věcí, oddělení
pro seniory a zdravotně postižené občany. Průkaz
o rozměrech 10 x 7cm s č. 3 byl vystaven na jméno
Renata Rousova, DiS.
Na aversu byla fotografie, jméno a podpis držitele průkazu,
evidenční číslo a otisk kulatého razítka se státním znakem
a textem Městský úřad Roudnice nad Labem. Na reversu
byl následující text
Poučení
Tento průkaz je zvláštním oprávněním ve smyslu
ustanovení § 29 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb.,
o sociálních službách, které opravňuje zaměstnance obce
zařazeného do obecního úřadu obce s rozšířenou
působností vstupovat na základě souhlasu osoby
do obydlí, v němž osoba žije, za účelem provedení
sociálního šetření a kontroly využívání příspěvku na péči.
V případě pochybnosti o pravosti tohoto průkazu
kontaktujte pro ověření tel. 416850161 nebo 416850162.
Tento průkaz je vlastnictvím Městského úřadu
Roudnice n. Labem. V případě nálezu jej prosím vraťte
na adresu: Městský úřad Roudnice nad Labem,
Karlovo nám. 21, 413 01 Roudnice nad Labem.
Ztráta byla zjištěna dne 13. března 2011.

Služebního průkazu inspektora inspekce práce Státního
úřadu inspekce práce. Průkaz o rozměrech 10 x 7 cm
s evidenčním číslem 000603 byl vystaven na jméno
Zdenka Holoubková.
Na aversu byla fotografie a jméno držitele průkazu,
evidenční číslo a státní znak České republiky. Na reversu
byl státní znak České republiky, datum vydání, podpis
generálního ředitele SÚIP a následující text
Držitel tohoto průkazu, pro něhož byl tento průkaz vydán,
je nositelem oprávnění stanovených zákonem č. 251/2005
Sb., o inspekci práce. Zneužití tohoto průkazu je trestné.
K odcizení průkazu došlo dne 25. března 2011.
Služebního průkazu sociální pracovnice Magistrátu města
České Budějovice. Průkaz o rozměrech 10 x 7 cm
s evidenčním číslem 000160 a vydaný dne 30. 12. 2002
byl vystaven na jméno Jana Krčmářová.
Na aversu byla fotografie a jméno držitele průkazu,
evidenční číslo. Na reversu následující text
Držitel tohoto průkazu je dle zákona č. 359/1999 Sb.,
o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších
předpisů oprávněn:
* navštěvovat dítě a rodinu v místě bydliště, ve škole
a školském zařízení,
* ve zdravotnickém zařízení, v zaměstnání nebo jiném
prostředí, kde se dítě zdržuje
* pořizovat
obrazové snímky, obrazové a zvukové
záznamy dítěte a prostředí, v němž se dítě zdržuje
* sledovat vývoj dětí, které byly svěřeny do výchovy
jiných fyzických osob než rodičů
* sledovat výkon ústavní a ochranné výchovy
* navštěvovat rodiče dítěte, kterému byla nařízena ústavní
výchova nebo uložena ochranná výchova
* navštěvovat dítě v § 10a odst. 1 zákona
* navštěvovat dítě umístěné v zařízení pro děti vyžadující
okamžitou pomoc
* navštěvovat dítě ve výkonu vazby nebo ve výkonu trestu
odnětí svobody a děti, o něž ve věznici pečuje odsouzená
nebo obviněná žena
K odcizení průkazu došlo v měsíci únoru roku 2011.
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