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Částka 1

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 21. prosince 2009 č. 1572
o Koncepci romské integrace na období 2010 – 2013
V lá da
I . s c h va lu j e
Koncepci romské integrace na období 2010 – 2013,
obsaženou v části III materiálu č. j. 1743/09;
I I . u k l á dá
1. ministrům pro lidská práva, kultury, ministryni školství,
mládeže a tělovýchovy, ministrům práce a sociálních
věcí, vnitra, pro místní rozvoj, ministryni zdravotnictví
a předsedovi Českého statistického úřadu zabezpečit
plnění opatření uvedených v Realizačním plánu
koncepce romské integrace 2010 – 2013, obsaženém
v příloze tohoto usnesení,
2. ministru pro lidská práva
a) průběžně vyhodnocovat plnění úkolů vyplývajících
z koncepce uvedené v bodě I tohoto usnesení
a podávat vládě každoročně informace o jejich plnění,

b) do 31. prosince 2013 předložit vládě aktualizovanou
koncepci romské integrace,
c) zabezpečit zveřejnění tohoto usnesení ve Věstníku
vlády pro orgány krajů a orgány obcí.
Provedou:
ministři pro lidská práva,
kultury, práce a sociálních věcí,
vnitra, pro místní rozvoj,
ministryně školství, mládeže tělovýchovy,
zdravotnictví,
předseda Českého statistického úřadu
Na vědomí:
hejtmani,
primátor hlavního města Prahy,
primátoři statutárních měst,
starostové obcí,
předsedové Svazu měst a obcí České republiky,
Asociace krajů České republiky

Předseda vlády
Ing. Jan F i s ch er, CSc.
v z. PhDr. Jan K o ho u t , v. r.
místopředseda vlády
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USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 11. ledna 2010 č. 37
ke Strategickému rámci udržitelného rozvoje České republiky
V lá da

praxe podle bodu II/1 b a při vyhodnocení podle bodu
II/1c tohoto usnesení;

I. schvaluje
Strategický rámec udržitelného rozvoje České republiky,
obsažený v části III materiálu č. j. 1850/09 (dále jen
„Strategický rámec“) s úpravami podle připomínky vlády;
II. ukládá
1. ministru životního prostředí a výkonnému místopředsedovi Rady vlády pro udržitelný rozvoj
a) předložit vládě nejpozději do 31. prosince 2015 návrh
aktualizace Strategického rámce,
b) dořešit otázky zavedení Strategického rámce do praxe
a předložit řešení vládě do 31. května 2010,
c) zpracovat s použitím indikátorů každé 2 roky zprávu
obsahující vyhodnocení stavu a trendů udržitelného
rozvoje v České republice a předložit ji vládě; první
takovou zprávu předložit vládě do 31. prosince 2011,
d) zabezpečit zveřejnění tohoto usnesení ve Věstníku
vlády pro orgány krajů a orgány obcí;
2. členům vlády a vedoucím ostatních ústředních správních
úřadů
a) vycházet při zpracování koncepčních a strategických
dokumentů ze Strategického rámce a poměřovat je
s tímto rámcem,
b) spolupracovat s ministrem životního prostředí a výkonným místopředsedou Rady vlády pro udržitelný
rozvoj na přípravě zavedení Strategického rámce do

I I I . p o vě řu je
předsedu vlády předložit Strategický rámec předsedovi
Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
a předsedovi Senátu Parlamentu České republiky
k informaci;

I V. do p or uču j e
guvernérovi České národní banky, hejtmanům, primátorům
statutárních měst a starostům obcí s rozšířenou působností,
aby při koncepční činnosti jimi řízených úřadů vycházeli ze
Strategického rámce.

Provedou:
předseda vlády,
členové vlády,
vedoucí ostatních ústředních
správních úřadů,

Na vědomí:
hejtmani,
primátoři statutárních měst,
starostové obcí
s rozšířenou působností

Předseda vlády
Ing. Jan F i s ch er, CSc., v. r.
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USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 18. ledna 2010 č. 66
o stanovení výše příspěvku obci na úhradu nákladů obce vynaložených
v souvislosti s azylovým zařízením na jejím území pro rok 2010
V lá da

I I . u k l á dá

I . st a n o ví

ministru vnitra zajistit

pro rok 2010 příspěvek obci za ubytovaného cizince
a pobytový den podle bodu II/1 Zásad pro poskytování
příspěvku obci na úhradu nákladů obce vynaložených
v souvislosti s azylovým zařízením na jejím území,
schválených usnesením vlády ze dne 24. ledna 2007
č. 63, o Zásadách pro poskytování příspěvku obci na úhradu
nákladů obce vynaložených v souvislosti s azylovým
zařízením na jejím území, ve znění usnesení vlády ze dne
23. ledna 2008 č. 66, a to ve výši 8,- Kč za osobu
a pobytový den;

1. poskytování příspěvku obcím podle zásad a ve výši tak,
jak je uvedeno v bodě I tohoto usnesení,
2. zveřejnění tohoto usnesení ve Věstníku vlády pro orgány
krajů a orgány obcí.
Provede:
ministr vnitra

Předseda vlády
Ing. Jan F i s ch er, CSc., v. r.
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SDĚLENÍ MINISTERSTVA VNITRA
dle čl. 1 odst. 2 písm. b/ Zásad pro vydávání Věstníku vlády pro orgány krajů a orgány obcí
(příloha č. 1 k usnesení vlády ze dne 29. ledna 2003 č. 123)
Ministerstvo vnitra oznamuje změny v územní organizaci a v názvech obcí a jejich částí,
nastalé od 2. ledna 2009 do 1. ledna 2010.

STŘEDOČESKÝ KRAJ
Okres Benešov
S účinností od 1. března 2009 vznikla nová část obce
Louňovice pod Blaníkem s názvem Mrkvová Lhota.
Městys Louňovice pod Blaníkem má nyní tyto části obce:
Býkovice, 2. Louňovice pod Blaníkem, 3. Mrkvová Lhota,
4. Rejkovice, 5. Světlá.

KRÁLOVEHRADECKÝ KRAJ
Okres Náchod
S účinností od 23. září 2009 vznikla nová část obce
Teplice nad Metují s názvem Libná.
Město Teplice nad Metují má nyní tyto části obce:
1. Bohdašín, 2. Dědov, 3. Dolní Teplice, 4. Horní teplice,
5. Javor, 6. Lachov, 7. Skály, 8. Teplice nad Metují,
9. Zdoňov, 10. Libná.
Okres Trutnov

PLZEŇSKÝ KRAJ
Okres Tachov
S účinností od 1. září 2009 vznikla nová část obce Tachov
s názvem Vilémov.
Město Tachov má nyní tyto části obce: 1. Bíletín, 2. Malý
Rapotín, 3. Mýto, 4. Oldřichov, 5. Světce, 6. Tachov,
7. Velký Rapotín, 8. Vilémov, 9. Vítkov.

LIBERECKÝ KRAJ
Okres Česká Lípa
S účinností od 12. března 2009 vznikla nová část obce
Horní Police s názvem Pod Školou.
Obec Horní Police má nyní tyto části obce: 1. Horní Police,
2. Pod Školou, 3. Podlesí.

S účinností od 25. listopadu 2009 byla zrušena část obce
Jánské Lázně s názvem Černá Hora.
Město Jánské Lázně
1. Jánské Lázně.

má

nyní

tyto

části

obce:

OLOMOUCKÝ KRAJ
S účinností od 1. ledna 2010 vznikla oddělením od obce
Sobotín na základě rozhodnutí Krajského úřadu Olomouckého kraje ze dne 3. listopadu 2008 nová obec Petrov nad
Desnou. Obci Petrov nad Desnou bylo přiděleno identifikační číslo 72054433. Sídlo obecního úřadu je na adrese
Petrov nad Desnou 156, 788 14. Rozhodnutím Krajského
úřadu Olomouckého kraje ze dne 10. prosince 2009 byl
výkon přenesené působnosti pro novou obec svěřen do
30. června 2010 Městskému úřadu Šumperk.
Obec Petrov nad Desnou má nyní tyto části obce:
1. Petrov nad Desnou, 2. Terezín. Obec Sobotín má nyní
tyto části obce: 1. Klepáčov, 2. Rudoltice, 3. Sobotín.
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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 razítka:
Hranatého razítka o rozměrech 37 x 15 mm s textem
MAGISTRÁT MĚSTA OSTRAVY
odbor sociálních věcí a zdravotnictví
30. dubna 3130/2D
730 81 O S T R AVA
Razítko bylo opatřeno evidenčním číslem 12 a jeho ztráta
byla zjištěna dne 14. prosince 2009.
Ministerstvo vnitra sděluje, že došlo k odcizení razítka:
Hranatého razítka o rozměrech 45 x 25 mm s textem
STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
MAGISTRÁT MĚSTA BRNA
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy
Dominikánské nám. 3
601 87 BRNO
Razítko bylo opatřeno evidenčním číslem 1 a k jeho
odcizení došlo dne 29. ledna 2010.

Ministerstvo vnitra sděluje, že došlo k odcizení:
Služebního průkazu zaměstnance úřadu městské části
Praha 16, odboru ekonomického. Průkaz o rozměrech
11 x 8 cm s evidenčním číslem 0014 byl vystaven na jméno
Marta TIŠLOVÁ dne 22. 8. 2007.
Na aversu byla fotografie a jméno držitele průkazu,
evidenční číslo a státní znak České republiky, datum
vydání, podpis zaměstnance a tajemníka ÚMČ, otisk
kulatého razítka se státním znakem a s textem MĚSTSKÁ
ČÁST PRAHA 16 s číslem - 12 -. Reversní strana bez
potisku.
Odcizení průkazu bylo nahlášeno dne 15. prosince 2009.
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VĚCNÝ REJSTŘÍK
Seznam opatření uveřejněných ve Věstníku vlády České republiky pro orgány krajů a orgány obcí v r. 2009
(ročník 7)
Poř. č. Částka
Usnesení vlády České republiky ze dne 1. prosince 2008 č. 1545 k dalšímu postupu při nákupu
softwarových licencí pro subjekty veřejné správy

1

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)

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

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. 2008 (ročník 6)

1

Usnesení vlády České republiky ze dne 16. prosince 2008 č. 1592 o Programu obměny
vozového parku veřejné správy za „ekologicky přátelská“ vozidla

2

Usnesení vlády České republiky ze dne 5. ledna 2009 č. 16 o stanovení výše příspěvku obci na
úhradu nákladů obce vynaložených v souvislosti s azylovým zařízením na jejím území pro
rok 2009

2

Usnesení vlády České republiky ze dne 16. února 2009 č. 183 ke Zprávě o realizaci Koncepce
integrace cizinců v roce 2008

2

Usnesení vlády České republiky ze dne 16. března 2009 č. 303 ke Zprávě o obecných opatřeních
k výkonu rozsudku Evropského soudu pro lidská práva ve věci č. 57325/00 – D.H. a ostatní
proti České republice

2

Usnesení vlády ze dne 23. března 2009 č. 326 k návrhu věcného záměru zákona o úřednících
veřejné správy a o vzdělávání ve veřejné správě

2

Usnesení vlády ze dne 23. března 2009 č. 331 k řešení aktuálních problémů sociálního vyloučení

2

Metodický pokyn Ministerstva vnitra č. j. MV-21261/SC-2009 ze dne 27. března 2009 k zákonu
č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon
o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů, zákonu č. 328/1999 Sb., o občanských
průkazech, ve znění pozdějších předpisů, a zákonu č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech
a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů,
(zákon o cestovních dokladech), ve znění pozdějších předpisů

2

Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby

2

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

2

Usnesení vlády České republiky ze dne 20. dubna 2009 č. 454 o Akčním plánu realizace
Koncepce včasné péče o děti ze sociálně znevýhodňujícího prostředí

3

Směrnice Ministerstva vnitra č. j. MV-4830/SC-2009 ze dne 14. května 2009 k zákonu
č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon
o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů, zákonu č. 328/1999 Sb., o občanských
průkazech, ve znění pozdějších předpisů, a zákonu č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech
a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů,
(zákon o cestovních dokladech), ve znění pozdějších předpisů

1

3

Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby

3

Sdělení Ministerstva vnitra o ztrátě úředního razítka a služebního průkazu

3

Seznam platných právních předpisů a směrnic týkajících se činnosti orgánů krajů a orgánů obcí,
aktualizovaný k 31. prosinci 2008

3

Usnesení vlády České republiky ze dne 29. června 2009 č. 845 ke Zprávě o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2008

4

Usnesení vlády České republiky ze dne 13. července 2009 č. 883 o Národním akčním plánu
k transformaci a sjednocení systému péče o ohrožené děti na období 2009 – 2011

4

Strana 8

Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí

Částka 1

Usnesení vlády České republiky ze dne 20. července 2009 č. 929 o Politice územního rozvoje
České republiky 2008

4

Usnesení vlády České republiky ze dne 20. července 2009 č. 934 k Analýze právní úpravy
informování členů zastupitelstev územních samosprávných celků o výši odměn a požitků
získaných v souvislosti s jejich členstvím v orgánech právnických osob s majetkovou účastí
územního samosprávného celku či státu

4

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

4

Usnesení vlády České republiky ze dne 20. července 2009 č. 935 ke Zprávě o stavu romských
komunit v České republice za rok 2008 a k Informaci o plnění usnesení vlády, týkajících se
integrace romských komunit a aktivního postupu státní správy při uskutečňování opatření
přijatých souvisejícími usneseními vlády ke dni 31. prosince 2008

5

Usnesení vlády České republiky ze dne 20. července 2009 č. 936 o Národním akčním plánu
realizace Národní strategie prevence násilí na dětech v České republice na období let 2009
a 2010

5

Usnesení vlády České republiky ze dne 19. října 2009 č. 1302 o Akčním plánu Státního
programu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v České republice na léta
2010 – 2012 s výhledem do roku 2015

5

Usnesení vlády České republiky ze dne 19. října 2009 č. 1303 o Realizačním plánu
Rozvojového programu environmentálního poradenství v České republice na roky 2010 – 2013

5

Usnesení vlády České republiky ze dne 19. října 2009 č. 1325 k informaci o stavu připravenosti
orgánů veřejné moci na aplikaci zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech
a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů

5

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

5
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