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Částka 2

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 3. ledna 2007 č. 14
o změně usnesení vlády ze dne 19. června 2002 č. 663, k využití administrativních budov v majetku státu, využívaných
dosud okresními úřady a o změně usnesení vlády z 29. května 2002 č. 551, o řešení aktuálních problémů Pardubického
kraje, v platném znění, a dalších majetkových změnách
Vláda
I. bere na vědomí
přehled využití vybraných administrativních objektů tak, jak je
uveden v příloze části II materiálu č.j. 1919/06;
II. mění
1. usnesení vlády ze dne 19. června 2002 č. 663, k využití administrativních budov v majetku státu, využívaných dosud
okresními úřady a o změně usnesení vlády z 29. května 2002
č. 551, o řešení aktuálních problémů Pardubického kraje tak,
že se
a) v bodě I/1 uvedeného usnesení slova „orgánů veřejné
správy v administrativních budovách, využívaných doposud okresními úřady“ nahrazují slovy „krajů a obcí
s rozšířenou působností v administrativních objektech
v majetku České republiky“,
b) zrušuje
ba) přílohu č. 1 uvedeného usnesení,
bb) bod II/3 a 4 uvedeného usnesení,
2. usnesení vlády ze dne 14. ledna 2004 č. 46, o změně usnesení vlády ze dne 19. června 2002 č. 663, k využití administrativních budov v majetku státu, využívaných dosud okresními
úřady a o změně usnesení vlády z 29. května 2002 č. 551, o
řešení aktuálních problémů Pardubického kraje, tak že se
zrušují body I/2 a 3 uvedeného usnesení,
3. usnesení vlády ze dne 15. září 2004 č. 892, o změně některých usnesení vlády, týkajících se nemovitostí po bývalých
okresních úřadech, tak že se zrušuje bod I/2 uvedeného
usnesení;
III. schvaluje
1. Zásady dislokace krajů a obcí s rozšířenou působností v administrativních objektech v majetku České republiky, uvedené v příloze č. 1 tohoto usnesení,
2. prodloužení přechodného období a tím posunutí termínu pro
realizaci cílových dislokací stanovených u objektů Vodňanská čp. 329, Prachatice, Politických obětí čp. 128, Frýdek-Místek, Karla Čapka čp.1147/10, Jeseník, nám. T. G. Masaryka čp. 555/16, Přerov, Lautnerova čp. 920/1, Šumperk,
Kutnohorská čp. 50/37 F, Kolín, Koupelní čp. 3274/19,

Hodonín, Havlíčkova čp. 56, Jičín, Denisova čp. 1073, Jičín,
Masarykovo nám. čp. 116/6, Třebíč, Otmarova čp. 82/3, Třebíč, usnesením vlády č. 663, a rovněž u objektů Běhounská
čp. 115/55, Brno, Gorkého čp. 60/10, Brno a Derkova čp.
969/3, Nový Jičín, a to do 31. prosince 2007,
3. prodloužení termínu pro realizaci schválených cílových
dislokací a vypořádání majetkových poměrů stanovených
u objektů uvedených v příloze č. 2 tohoto usnesení, a to na
dobu nezbytně nutnou, nejdéle do 31. prosince 2007,
4. nabytí objektu Lihovarská č.p. 1335/9, stojícího na pozemku
parc. č. 2167/65 a pozemku parc. č. 2167/65 o výměře 520
m2, zastavěná plocha a nádvoří, část obce Radvanice, k.ú.
Radvanice, do vlastnictví České republiky s tím, že příslušný hospodařit s objektem bude Úřad pro zastupování státu
ve věcech majetkových a objekt se stane sídlem Územního
pracoviště Ostrava Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových;
IV. ukládá
1. ministru ﬁnancí
a) předložit ve spolupráci s generálním ředitelem Úřadu
pro zastupování státu ve věcech majetkových a po předchozím projednání ve Vládní dislokační komisi vládě ke
schválení vypořádání majetkových a dislokačních poměrů u objektů vymezených v bodě III/2 tohoto usnesení,
a to nejpozději do 30. listopadu 2007,
b) zajistit zveřejnění tohoto usnesení ve Věstníku vlády pro
orgány krajů a orgány obcí,
2. ministru ﬁnancí ve spolupráci s generálním ředitelem Úřadu
pro zastupování státu ve věcech majetkových předložit vládě
informaci o současném stavu spravovaných věcí majetkových s návrhy na urychlení výkonu agend tohoto úřadu,
3. členům vlády a vedoucím ostatních ústředních orgánů státní
správy spolupracovat s ministrem ﬁnancí a s generálním ředitelem Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových
při realizaci bodu IV/1a tohoto usnesení.
Provedou:
členové vlády,
vedoucí ostatních ústředních orgánů státní správy,
generální ředitel Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových

Předseda vlády
Ing. Mirek T o p o l á n e k v. r.
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Příloha č. 1
k usnesení vlády
ze dne 3. ledna 2007 č. 14

Zásady dislokace krajů a obcí s rozšířenou působností
v administrativních objektech v majetku České republiky
I. Funkční místa delimitovaná krajům a obcím s rozšířenou působností z okresních úřadů
1. Funkční místa delimitovaná krajům a obcím s rozšířenou
působností z okresních úřadů jsou stanovena usnesením vlády ze dne 26. června 2002 č. 695, včetně změn obsažených
v usnesení vlády ze dne 9. prosince 2002 č. 1247 (dále jen
„delimitovaná funkční místa“).
2. Přechodné období, v rámci něhož mohou vykonávat kraje
a obce s rozšířenou působností státní správu, která na ně
byla přenesena z okresních úřadů, v dosavadních prostorách
administrativních objektů bývalých okresních úřadů končí
dnem 31. prosince 2006, není-li usnesením vlády stanoveno
jinak (příkladmo: příloha k usnesení vlády ze dne 7. června
2006 č. 687, bod IV tohoto usnesení vlády). Užívací vztahy
je nezbytné sjednávat v souladu se zákonem č. 219/2000 Sb.,
o majetku České republiky a jejím vystupování v právních
vztazích, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon
č. 219/2000 Sb.“) a rozhodnutím vlády nebo jí zmocněného
orgánu*.
3. V rámci přechodného období lze v souladu se zákonem
č. 219/2000 Sb. poskytnout bezúplatné užívání na plný počet
delimitovaných funkční míst, a to i v případě, že:
– po jeho ukončení budou delimitovaná funkční místa obci
s rozšířenou působností pokryta ﬁnančním příspěvkem určeným na úhradu nákladů spojených se zabezpečením přípravy
pro výkon státní správy dle § 4 zákona č. 314/2002 Sb.,
o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení
obcí s rozšířenou působností, ve znění pozdějších předpisů,
(dále jen „ﬁnanční příspěvek“) nebo převodem administrativní budovy v majetku státu,
– o dislokaci do prostor projevila zájem organizační složka
státu nebo státní organizace.
4. Do konce přechodného období by si měly kraje a obce
s rozšířenou působností, které obdržely ﬁnanční příspěvek,
vybudovat svá sídla a administrativní objekty bývalých
okresních úřadů opustit.
5. Po ukončení přechodného období nelze u obcí s rozšířenou
působností poskytnout bezúplatné užívání na delimitovaná
funkční místa, která byla či budou pokryta ﬁnančním příspěvkem nebo převodem administrativní budovy z majetku
státu do majetku příslušné obce. V ostatních případech,
tj. na delimitovaná funkční místa pokrytá dlouhodobým

užívání administrativních budov v majetku státu, je v souladu se zákonem č. 219/2000 Sb., zákonem č. 314/2002
Sb. a příslušnými rozhodnutími vlády nebo jí zmocněného
orgánu*, umožněno bezúplatné užívání administrativních
objektů v majetku státu po ukončení přechodného období,
a to i v případě, že o dislokaci do předmětných prostor projevila zájem organizační složka státu nebo státní organizace.
6. Krajům nelze po ukončení přechodného období poskytnout
na delimitovaná funkční místa bezúplatné užívání.
7. Pokud kraje a obce s rozšířenou působností, kterým byla
delimitovaná funkční místa pokryta ﬁnančním příspěvkem
nebo převodem administrativní budovy z majetku státu do
majetku příslušné obce, administrativní objekt v majetku
státu do ukončení přechodného období neopustí, budou jej
nadále moci užívat v souladu se zákonem č. 219/2000 Sb.
pouze formou nájmu, za předpokladu, že o prostory nejeví
zájem organizační složka státu nebo státní organizace a do
doby než tak učiní,
8. Bude-li v průběhu přechodného období nebo po jeho skončení výkon státní správy, který byl přenesen na kraje a obce
s rozšířenou působností z okresních úřadů, svěřen v některé
oblasti zpět státu a dojde současně k přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů, bude kraj a obec s rozšířenou působností nadále moci užívat pouze prostory, které
odpovídají počtu delimitovaných funkčních míst, sníženému
o místa delimitovaná zpět na stát. Současně s tím bude krajům a obcím s rozšířenou působností snížena kancelářská
plocha, která byla stanovena vládou nebo jí zmocněným
orgánem*, a to o počet funkčních míst delimitovaných zpět
na stát.
II. Funkční místa krajů a obcí mimo rámec delimitovaných
funkčních míst
Nad rámec delimitovaných funkčních míst mohou mít kraje
a obce s rozšířenou působností umístěny své zaměstnance v administrativních objektech ve vlastnictví státu za předpokladu,
že o prostory nejeví zájem organizační složka státu nebo státní
organizace a do doby než tak učiní. Užívací vztah lze sjednat po
předchozím schválení dislokace ze strany vlády nebo jí zmocněného orgánu* a v souladu se zákonem č. 219/2000 Sb.

*
*

viz usnesení vlády ze dne 1. února 2006 č. 107
viz usnesení vlády ze dne 1. února 2006 č. 107
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Částka 2
Příloha č. 2
k usnesení vlády
ze dne 3. ledna 2007 č. 14

Seznam objektů, u kterých se dle bodu IV/2 usnesení vlády
schvaluje prodloužení termínu pro realizaci schválených
cílových dislokací a vypořádání majetkových poměrů
Horní č.p. 2002, Havlíčkův Brod; Dolní č.p. 3107, Havlíčkův
Brod; u Trojice č.p. 2084, Havlíčkův Brod; Pražská č.p. 983,
Náchod; Jiráskova č.p. 1476, Rychnov nad Kněžnou; Husova
č.p. 74, Semily; Lanškrounská bez č.p., Svitavy; Milady Horákové č.p. 373/10, Svitavy; Smetanova č.p. 43, Ústí nad Orlicí;
Seifertova č.p. 1336/6, Blansko; Kotojedská č.p. 269, Kroměříž; Žižkova č.p. 91, Polná; nám. Spojenců č.p. 2632/13 a bez
č.p./13, Prostějov; Rejskova č.p. 3080/28, Prostějov; Aloise
Krále č.p. 2655/3, Prostějov; Miličova č.p. 2633/1, Prostějov;
Havlíčkova č.p. 2960/9, Prostějov; Sokolská 187/3, Třebíč;
Kostelní č.p. 406/2, Vyškov; Smetanovo nábřeží č.p. 134/2,
Vyškov; Na Morávce č.p. 1037, Uherské Hradiště; třída T.
Bati č.p. 3792, Zlín; Valdštejnova č.p. 600/4 a 610/2, Cheb;
Americká č.p. 39, Plzeň; K.H.Borovského č.p. 521, Tachov;
Heyrovského č.p. 1545, Sokolov; K.H. Máchy č.p. 1275, So-

kolov; Sušice č.p. 246 a 260, Sušice; Pod Kaplankou č.p. 21,
Beroun; Wolkerova č.p. 503, Brandýs nad Labem; Ostruhova
bez č.p., Mělník; nám. Přemyslovců č.p. 165, Nymburk; Severní č.p. 2952, Kladno; Jana Palacha č.p. 1970, Kladno; Jiráskovy
sady č.p. II/44, Příbram; Dlouhá č.p. III/97 a III/81, Příbram;
Tyršova č.p. 140/5, Nový Jičín, Divadelní 879/3 a 139/1, Nový
Jičín, Husova č.p. 1079/11, Nový Jičín, Sokolovská č.p. 407,
Kopřivnice; Vejdovského č.p. 189/2, Olomouc; Kosmonautů
189/10, Olomouc; Bajákova č.p. 831/16, Přerov; Moravská
č.p. 498/31, Havířov-Šumbark; Karola Sliwky č.p. 219, Karviná; u Parku č.p. 336, Rumburk; Fügnerova č.p. 355, Děčín;
Kochova bez č.p./1185 (KORD 1, 2), Chomutov; Anenská č.p.
1072/7, 394/5 a 1488/5a, Jablonec nad Nisou; Komenského č.p.
22/8 a 21/10, Jablonec nad Nisou; Vrchlického č.p. 1813/14,
Teplice, Budovatelů č.p. 1988, 1995 a 1987, Most; Nádražní
č.p. 105/47, České Budějovice; Farského č.p. 887, Tábor; Chýnovská č.p. 2880, Tábor; Klokotská č.p. 744, Tábor; Kvapilova
č.p. 2289, Tábor; Žižkova č.p. 534, Strakonice.
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USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
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
Vláda

III. stanoví pro rok 2007

I. schvaluje

1. příspěvek obcím za ubytovaného cizince a pobytový den
podle bodu II/1 Zásad ve výši 8,- Kč za osobu a pobytový
den,
2. příspěvek obcím za ubytovaného cizince a pobytový den
podle bodu II/2 Zásad ve výši 0,10 Kč za osobu a pobytový
den;

Zásady pro poskytování příspěvku obci na úhradu nákladů obce
vynaložených v souvislosti s azylovým zařízením na jejím území, uvedené v příloze tohoto usnesení (dále jen „Zásady“);
II. mění

IV. ukládá
usnesení vlády ze dne 4. ledna 2006 č. 22, o Zásadách pro
poskytování příspěvku obci na úhradu nákladů obce vynaložených v souvislosti s azylovým zařízením na jejím území,
tak, že se
1. zrušuje bod I uvedeného usnesení,
2. dosavadní bod II uvedeného usnesení označuje jako bod I,
dosavadní bod III označuje jako bod II a dosavadní bod IV
označuje jako bod III;

ministru vnitra a informatiky zajistit
1. poskytování příspěvku obcím podle Zásad, a to ve výši stanovené v bodě III tohoto usnesení,
2. zveřejnění tohoto usnesení ve Věstníku vlády pro orgány
krajů a orgány obcí.
Provede:
ministr vnitra a informatiky

Předseda vlády
Ing. Mirek T o p o l á n e k v. r.
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Příloha
k usnesení vlády
ze dne 24. ledna 2007 č. 63

Zásady
pro poskytování příspěvku obci na úhradu nákladů obce
vynaložených v souvislosti s azylovým zařízením na jejím
území

6.

I.
Vymezení pojmů

7.

1. Azylovým zařízením se pro účely těchto zásad rozumí:
a) přijímací středisko,
b) pobytové středisko,
c) integrační azylové středisko.
2. Ubytovaným cizincem se rozumí:
a) žadatel o udělení mezinárodní ochrany,
b) cizinec, který je oprávněn k ubytování v azylovém zařízení,
c) azylant
pokud je veden v evidenci, kterou vede Ministerstvo vnitra
podle zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších
předpisů, jako osoba s pobytem v daném azylovém zařízení.
II.
Podmínky pro vznik nároku na vyplacení příspěvku obci
1. Příspěvek je určen k částečné úhradě neinvestičních výdajů, které obec vynakládá na údržbu a opravy infrastruktury
obce, případně na další činnosti, které jsou spojeny s existencí azylového zařízení na jejím území.
2. V případě, že se obec ﬁnančně podílí na chodu zdravotnického zařízení umístěného v azylovém zařízení, kde je
poskytována zdravotní péče žadatelům o udělení mezinárodní ochrany, náleží jí kromě výše uvedeného i příspěvek
k částečné úhradě výdajů obce prokazatelně vynaloženým
na chod tohoto zdravotnického zařízení.
3. Příspěvek bude vyplacen po uplynutí rozhodného období,
kterým je kalendářní čtvrtletí.
4. O příspěvek písemně požádá obec, na jejímž katastrálním
území je umístěno azylové zařízení. Povinnými náležitostmi žádosti obce jsou:
a) speciﬁkace účelu použití příspěvku v předmětném kalendářním roce, tedy uvedení konkrétních akcí a činností, které obec plánuje realizovat v předmětném roce
a u nichž uvažuje s částečnou úhradou neinvestičních
výdajů z poskytnutých příspěvků,
b) v případě, že se obec ﬁnančně podílí na chodu zdravotnického zařízení umístěného v azylovém zařízení, kde
je poskytována zdravotní péče žadatelům o udělení mezinárodní ochrany, prokázání výdajů obce vynaložených
na chod tohoto zdravotnického zařízení,
c) účet obce, na který má být příspěvek poskytnut.
5. Účelem příspěvku se rozumí konkrétní akce a činnosti,
které
a) bezprostředně navazují na existenci azylového zařízení
v obci,

8.

9.
10.

b) souvisí s infrastrukturou obce nebo její částí přímo využívanou ubytovanými cizinci,
c) souvisí se službami přímo využívanými ubytovanými
cizinci.
Žádost obec podá do desátého dne kalendářního měsíce následujícího po uplynutí rozhodného období Správě
uprchlických zařízení Ministerstva vnitra.
Kontrolu věcné správnosti a kontrolu žádostí provádí
Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra. Žádosti
obcí nesplňující výše uvedené náležitosti budou obcím
Správou uprchlických zařízení Ministerstva vnitra vráceny
k doplnění.
O poskytnutí příspěvku za každé kalendářní čtvrtletí rozhoduje ministr vnitra a informatiky na základě všech úplných
žádostí obcí, jež byly Správě uprchlických zařízení Ministerstva vnitra doručeny do posledního dne kalendářního
měsíce, který bezprostředně následuje po ukončení kalendářního čtvrtletí.
Ministr vnitra a informatiky rozhodne do třiceti dnů ode
dne uvedeného v bodě II/8. Příspěvek je splatný do patnácti
dnů od rozhodnutí ministra vnitra o jeho poskytnutí.
O poskytnutí příspěvku obci, jejíž žádost byla doručena po
dni uvedeném v bodě II/8, rozhoduje ministr vnitra a informatiky ve lhůtě pro poskytnutí příspěvku za následující
kalendářní čtvrtletí.
III.
Výše příspěvku

1. Výši ﬁnančního příspěvku podle bodu II/1, ve formě stanovení částky za ubytovaného cizince a pobytový den, stanoví
vláda usnesením, a to do 31. ledna kalendářního roku.
2. Celková výše ﬁnančního příspěvku podle bodu II/1 je násobkem celkového počtu pobytových dnů, které cizinci
s evidovaným pobytem v azylovém zařízení, skutečně strávili v azylovém zařízení v daném kalendářním čtvrtletí a
stanovené částky za ubytovaného cizince a pobytový den.
3. Obci, která se ﬁnančně podílí na chodu zdravotnického zařízení umístěného v azylovém zařízení, kde je poskytována
zdravotní péče žadatelům o udělení mezinárodní ochrany,
náleží příspěvek podle bodu II/2. Celková výše ﬁnančního
příspěvku je násobkem celkového počtu pobytových dnů,
které cizinci s evidovaným pobytem v azylovém zařízení
skutečně strávili v azylovém zařízení v daném kalendářním
čtvrtletí a stanovené částky za ubytovaného cizince a pobytový den.
4. Příspěvek se realizuje na základě rozhodnutí o poskytnutí
dotace podle § 19 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., rozpočtová
pravidla, ve znění pozdějších předpisů.
IV.
Další ustanovení
Obce, kterým byl poskytnut příspěvek k úhradě nákladů obce
vynaložených v souvislosti s azylovým zařízením na jejich
území, jsou povinny počátkem následujícího kalendářního roku
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zveřejnit celkový objem poskytnutého příspěvku v uplynulém
roce a rozpis použití těchto prostředků. Toto zveřejnění obce
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provedou na svých úředních deskách a dále v periodiku, pokud
jej obec vydává.

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 úředních
razítek:
Dvou hranatých razítek o rozměrech 50 x 20 mm s textem
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 8
Úřad městské části
odbor zakázek a investic
Zenklova 35
180 48 Praha 8 - Libeň
Razítka byla opatřena evidenčními čísly 2 a 3 a jejich ztráta
byla zjištěna dne 2. ledna 2007.
Hranatého razítka o rozměrech 20 x 50 mm s textem
OBECNÍ ÚŘAD V HOŠŤCE
okres Tachov
386 06 Přimda
Razítko bylo opatřeno evidenčním číslem 2 a k jeho ztrátě došlo
dne 26. ledna 2007.

Hranatého razítka o rozměrech 37 x 17 mm s textem
MĚSTO ŽDÁNICE
696 32 Ždánice
okres Hodonín
Razítko bylo opatřeno evidenčním číslem 1 a k jeho ztrátě došlo
dne 16. února 2007.
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Od: Vítoš, s.r.o.
Suchdolská 169/13
165 00 Praha 620

TZ

Částka 2

P.P.
0051/2003
225 00 Praha 025
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