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Částka 1

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 1. prosince 2009 č. 1545
k dalšímu postupu při nákupu softwarových licencí
pro subjekty veřejné správy

v bodě II/1 tohoto usnesení příslušná rozpočtová opatření tak, aby byla splněna podmínka stanovená v nabídce nákupu licencí společnosti Microsoft tak, jak je
uvedeno v části II Příloze č. 7 materiálu č. j. 1811/08,

Vláda
I . bere n a v ěd o mí
informace obsažené v materiálu č. j. 1811/08;
I I . u k l ád á
1. členům vlády postupovat při nákupu softwarových licencí v souladu se záměrem projektu - legalizace, standardizace, ekonomická výhodnost a doporučuje využít
k naplnění tohoto cíle smlouvu na nákup licencí společnosti Microsoft v programu EA (Enterprise Agreement)
–15 %,
2. ministru vnitra zajistit zveřejnění tohoto usnesení ve Věstníku vlády pro orgány krajů a orgány obcí;
I I I . do p o ru ču j e
1. členům vlády učinit k realizaci postupu uvedeného

2. hejtmanům, primátorovi hlavního města Prahy, primátorům statutárních měst a starostům obcí postupovat při
nákupu softwarových licencí tak, jak je uvedeno v tomto
usnesení.
Provedou:
členové vlády
Na vědomí:
hejtmani,
primátor hlavního města Prahy,
primátoři statutárních měst

Předseda vlády
Ing. Mirek Topol á ne k, v. r.
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USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 16. prosince 2008 č. 1584
o Revizi a aktualizaci Národní strategie bezpečnosti silničního provozu na období let 2008 až 2010 (2012)
dářního roku o vyhodnocení plnění opatření uvedených ve Strategii,
c) zajistit zveřejnění tohoto usnesení ve Věstníku vlády
pro orgány krajů a orgány obcí,

Vláda
I . z r uš u j e
1. usnesení vlády ze dne 28. dubna 2004 č. 394, o rámcové
Národní strategii bezpečnosti silničního provozu, ve
znění usnesení vlády ze dne 12. října 2005 č. 1309,

3. představitelům krajských úřadů a obecních úřadů obcí
s rozšířenou působností zabezpečit realizaci nástrojů
uvedených ve Strategii;

2. usnesení vlády ze dne 12. října 2005 č. 1309, k Akčnímu
plánu realizace Národní strategie bezpečnosti silničního
provozu v roce 2006;

IV. doporuč uj e

I I . s ch v al u j e
Revizi a aktualizaci Národní strategie bezpečnosti silničního provozu na období let 2008 až 2010 (2012) (dále jen
„Strategie“), uvedenou v části III materiálu č. j. 1838/08;
I I I . uk l ád á
1. ministrům dopravy, financí, školství, mládeže a tělovýchovy, vnitra, zdravotnictví a ministryni obrany zabezpečit realizaci nástrojů uvedených ve Strategii,

hejtmanům, primátorovi hlavního města Prahy, primátorům
statutárních měst a starostům obcí s rozšířenou působností
zabezpečit realizaci nástrojů uvedených ve Strategii.
Provedou:
ministři dopravy, financí,
školství, mládeže a tělovýchovy,
vnitra, zdravotnictví,
ministryně obrany,
představitelé krajských úřadů a
obecních úřadů s rozšířenou působností
Na vědomí:

2. ministru dopravy
a) koordinovat plnění opatření Strategie,
b) informovat vládu vždy do 30. dubna každého kalen-

hejtmani,
primátor hlavního města Prahy,
primátoři statutárních měst

Předseda vlády
Ing. Mirek Topol á ne k, v. r.
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Částka 1

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 12. ledna 2009 č. 66
o Plánu operační přípravy státního území České republiky na léta 2009 až 2012

III. doporuč uj e

Vláda
I . sch v al u j e
Plán operační přípravy státního území České republiky na
léta 2009 až 2012, uvedený v části III materiálu č. j. V840/
2008 (dále jen „Plán“);
I I . u k l ád á

guvernérovi České národní banky, prezidentovi Nejvyššího
kontrolního úřadu, vedoucím Kanceláře prezidenta republiky, Kanceláře Poslanecké sněmovny Parlamentu České
republiky, Kanceláře Senátu Parlamentu České republiky,
hejtmanům a primátorovi hlavního města Prahy realizovat
Plán v oblastech své působnosti.
Provedou:

1. ministryni obrany
a) vydat Plán do 23. února 2009,
b) vyhodnotit plnění Plánu a předložit toto vyhodnocení
vládě do 31. prosince 2012,
c) zpracovat a vládě do 31. prosince 2012 předložit návrh Plánu operační přípravy státního území České
republiky na léta 2013 až 2016,
2. ministru vnitra zajistit zveřejnění tohoto usnesení ve Věstníku vlády pro orgány krajů a orgány obcí,
3. členům vlády a vedoucím ostatních ústředních správních
úřadů realizovat Plán v oblastech své působnosti a spolupracovat s ministryní obrany při zpracování návrhu
Plánu operační přípravy státního území České republiky
na léta 2013 až 2016;

členové vlády,
vedoucí ostatních ústředních
správních úřadů
Na vědomí:
guvernér České národní banky,
prezident Nejvyššího kontrolního úřadu,
vedoucí Kanceláře prezidenta republiky,
Kanceláře Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky,
Kanceláře Senátu Parlamentu
České republiky,
hejtmani,
primátor hlavního města Prahy

Předseda vlády
Ing. Mirek Topol á ne k, 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
MĚSTSKÝ ÚŘAD
DUBÍ
okr. Teplice
Razítko bylo opatřeno evidenčním číslem 11 a jeho ztráta
byla zjištěna dne 1. prosince 2008.

Hranatého razítka Trodat o rozměrech 80 x 40 mm pro
vidimaci listiny s textem
Podle ověřovací knihy Obecního úřadu Suchohrdly u Miroslavi
poř. č ................................................................................................
tento úplný/á – částečný/á opis/kopie, obsahující............... stran
souhlasí doslovně s předloženou listinou, z níž byl/a pořízen/a
a tato listina je: prvopisem-ověřenou listinou-opisem nebo kopií,
stejnopisem, obsahujícím................ stran
V Suchohrdlech u Miroslavi dne: .................................................
Vidimaci provedla: Milena Tančincová

Razítka nebyla opatřena evidenčními čísly.
Ministerstvo vnitra sděluje, že při vloupání do objektu
Obecního úřadu v Suchohrdlech u Miroslavi mezi dny
10. a 11. prosince 2008 došlo k odcizení následujících
úředních razítek:
Kulatého dřevěného razítka o průměru 35 mm se státním
znakem ČR a s textem
OBEC SUCHOHRDLY u Miroslavi
Kulatého dřevěného razítka o průměru 35 mm se státním
znakem ČR a s textem
OBECNÍ ÚŘAD SUCHOHRDLY u Miroslavi
okres Znojmo
Kulatého dřevěného razítka o průměru 25 mm se státním
znakem ČR a s textem
OBEC SUCHOHRDLY u Miroslavi

Ministerstvo vnitra sděluje, že došlo k odcizení:
Služebního průkazu pracovnice Pečovatelské služby města
Frýdlantu nad Ostravicí. Průkaz s fotografií držitele, znakem města Frýdlantu nad Ostravicí a s evidenčním číslem
PS/22/2001 byl vystaven na jméno Irena Maršálková s následujícím textem:
avers:
Město Frýdlant nad Ostravicí
Irena Maršálková
je pečovatelkou
Pečovatelské služby města
Frýdlant nad Ostravicí
revers:
Oprávnění: k přednostním nákupům v prodejní sítí za
účelem zajištění nákupu pro pečované důchodce, k přednostnímu přijetí u lékaře,
v lékárně a na poště

Razítka nebyla opatřena evidenčními čísly.

Průkaz je postrádán od 10. prosince 2008.

Hranatého dřevěného razítka o rozměrech 40 x 20 mm,
evidenční číslo 1, s textem

Ministerstvo vnitra sděluje, že došlo ke ztrátě:

Obecní úřad
Suchohrdly u Miroslavi
PSČ 671 72
Hranatého razítka Trodat o rozměrech 80 x 40 mm pro
legalizaci podpisu s textem
Podle ověřovací knihy Obecního úřadu Suchohrdly u Miroslavi
poř. č. legalizace..............................................................................
vlastnoručně podepsal – uznal podpis na listině za vlastní
...........................................................................................................
jméno, příjmení, datum a místo narození žadatele
...........................................................................................................
trv. bytem
os. doklad číslo ................................................................................
V Suchohrdlech u Miroslavi dne: .................................................
Legalizaci provedla: Milena Tančincová

Služebního průkazu zaměstnankyně Odboru sociálního,
odd. státní sociální podpory Úřadu městské části Praha
16. Průkaz o rozměrech 11 x 8 cm s fotografií držitele,
znakem městské části Praha 16 a s evidenčním číslem
*0086 byl vystaven na jméno Lenka Lehmannová.
Na aversu byl otisk kulatého razítka o průměru 22 mm se
státním znakem ČR a s označením MĚSTSKÁ ČÁST
PRAHA 16, evidenční číslo 12. Průkaz byl opatřen vlastnoručními podpisy držitele a tajemníka ÚMČ Praha 16
včetně textu: Průkaz vyhotoven dne 5. 9. 2008.
ÚMČ Praha 16 upozorňuje, že průkaz je neplatný a veškeré
úkony provedené pomocí tohoto průkazu po datu 31. prosince 2008 je třeba považovat za neplatné.
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Částka 1

VĚCNÝ REJSTŘÍK
Seznam opatření uveřejněných ve Věstníku vlády České republiky pro orgány krajů
a orgány obcí v r. 2008 (ročník 6)
Poř. č.
Usnesení vlády České republiky ze dne 19. prosince 2007 č. 1436 o Směrnici k výběru objektů obranné
infrastruktury a zpracování dokumentace
Směrnice k výběru objektů obranné infrastruktury a zpracování dokumentace (1. aktualizované vydání
schválené usnesením vlády ze dne 19. prosince 2007 č. 1436)

Částka
1

1

Usnesení vlády České republiky ze dne 19. prosince 2007 č. 1457 o Přehledu objektů, které za stavu
ohrožení státu nebo za válečného stavu mohou být napadeny

1
1

Usnesení vlády České republiky ze dne 9. ledna 2008 č. 4 k Analýze účinnosti zákona o svobodném přístupu k informacím z hlediska rozsahu uplatňované veřejné kontroly činnosti orgánů státu, kraje, obce
a jimi zřízených či jinak ovládaných právnických osob a dalších povinných subjektů

1

Usnesení vlády České republiky ze dne 9. ledna 2008 č. 8 o Národním programu přípravy na stárnutí na
období let 2008 až 2012

1

Sdělení Ministerstva vnitra o ztrátě a odcizení úředních razítek a služebních průkazů

1

Věcný rejstřík – Seznam opatření uveřejněných ve Věstníku vlády České republiky pro orgány krajů a orgány
obcí v r. 2007 (ročník 5)

1

Usnesení vlády České republiky ze dne 23. ledna 2008 č. 66 o změně Zásad pro poskytování příspěvku obci
na úhradu nákladů obce vynaložených v souvislosti s azylovým zařízením na jejím území a stanovení výše
příspěvku pro rok 2008

2

Usnesení vlády České republiky ze dne 11. února 2008 č. 129 k Národnímu akčnímu plánu boje proti terorismu
Aktualizované znění pro léta 2007 - 2009

2

Národní program řešení problematiky HIV/AIDS v České republice v období let 2008 – 2012

2

Sdělení Ministerstva vnitra o ztrátě úředních razítek a odcizení služebního průkazu

2

Seznam platných právních předpisů a směrnic týkajících se činnosti orgánů krajů a orgánů obcí, aktualizovaný
k 31. prosinci 2007

3

Usnesení vlády České republiky ze dne 17. března 2008 č. 259 ke Zprávě o realizaci Koncepce integrace
cizinců v roce 2007

3

Usnesení vlády České republiky ze dne 16. dubna 2008 č. 408 o Rozvojovém programu environmentálního
poradenství v České republice pro období let 2008 až 2013

3

Usnesení vlády České republiky ze dne 14. května 2008 č. 543 o zabezpečení integrace azylantů a osob
požívajících doplňkové ochrany v roce 2008 a v letech následujících

3

Směrnice Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. j. 27 985/2007-26 ze dne 16. května 2008, kterou
se mění směrnice č. j. 28 768/2005-45 ze dne 12. prosince 2005, kterou se stanoví závazné zásady, podle
kterých provádějí krajské úřady rozpis finančních prostředků státního rozpočtu přidělovaných podle § 161
odst. 6 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a podle kterých provádějí obecní úřady obcí s rozšířenou
působností návrhy rozpisů rozpočtů finančních prostředků státního rozpočtu podle § 161 odst. 7 písm. a)
zákona č. 561/2004 Sb.

2

3

Sdělení Ministerstva vnitra o ztrátě a odcizení úředních razítek a služebních průkazů

3

Usnesení vlády České republiky ze dne 27. června 2008 č. 742 ke Zprávě o situaci národnostních menšin
v České republice za rok 2007

4

Usnesení vlády České republiky ze dne 9. července 2008 č. 851 o Strategii vzdělávání pro udržitelný rozvoj
České republiky (2008 - 2015)

4

Usnesení vlády České republiky ze dne 23. července 2008 č. 912 k opatřením k řešení problematiky
diváckého násilí

4
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Sdělení ministerstva vnitra o stanovení obce Hora Svaté Kateřiny městem a vzniku obce Želechovice
nad Dřevnicí

4

Sdělení ministerstva vnitra - upozornění na zvýšený výskyt padělků kolkových známek

4

Sdělení Ministerstva vnitra o ztrátě a odcizení úředních razítek a služebních průkazů

4

Usnesení vlády České republiky ze dne 3. září 2008 č. 1139 k Národní strategii prevence násilí na dětech
v České republice na období 2008 - 2018

5

Národní strategie prevence násilí na dětech v ČR na období 2008 – 2018

5

Sdělení Ministerstva vnitra o ztrátě a odcizení úředních razítek

5

Usnesení vlády České republiky ze dne 3. listopadu 2008 č. 1338 o stanovení výstupních datových formátů
statických dokumentů textové, obrazové a kombinované povahy v digitální podobě

6

Usnesení vlády České republiky ze dne 19. listopadu 2008 č. 1452 o Státní kulturní politice na léta 2009
až 2014

6

Sdělení Ministerstva vnitra o stanovení obce Ševětín městysem

6

Sdělení Ministerstva vnitra o ztrátě úředních razítek a odcizení služebního průkazu

6
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