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SMĚRNICE MINISTERSTVA FINANCÍ
č. j. MF-78 065/2012/12 - 124 ze dne 19. září 2012,
kterou se mění směrnice Ministerstva financí č. j. 124/1354/2002 ze dne 12. února 2002,
kterou se upravuje postup obcí, krajů a okresních úřadů při financování voleb do zastupitelstev obcí, krajů
a Parlamentu České republiky, ve znění pozdějších směrnic
Odvětví: všeobecná správa
Ministerstvo financí v dohodě s Ministerstvem vnitra
vydává směrnici, kterou se mění směrnice upravující postup
obcí a krajů při financování voleb do zastupitelstev obcí,
krajů a Parlamentu České republiky.
Čl. I
Směrnice Ministerstva financí č. j. 124/1354/2002
ze dne 12. února 2002, kterou se upravuje postup
obcí, krajů a okresních úřadů při financování
voleb do zastupitelstev obcí, krajů a Parlamentu České
republiky, uveřejněná pod č. 1 v částce 1/2002 Věstníku
vlády pro orgány krajů, okresní úřady a orgány
obcí, ve znění směrnice č. j. 124/123 009/2002
ze dne 3. ledna 2003, uveřejněné pod č. 2 v částce 1/2003
Věstníku vlády pro orgány krajů, okresní úřady
a orgány obcí, směrnice č. j. 12/56 089/2007-124
ze dne 26. června 2007, uveřejněné pod č. 1 v částce
4/2007 Věstníku
vlády pro orgány krajů a orgány
obcí, a směrnice č. j. 12/36 381/2010-124
ze dne 17. června 2010, uveřejněné pod č. 1 v částce
3/2010 Věstníku vlády pro orgány krajů a orgány
obcí, se mění takto:
1. V Čl. 1 odst. 3 se na konci textu písmene c)
doplňují slova „a zpět“.
2. V Čl. 1 odst. 3 písm. d) se slova „prostorů na dobu

nezbytně nutnou pro činnost volebních komisí potřebných
pro konání voleb včetně školení členů volebních komisí,
ozvučení těchto prostorů“ nahrazují slovy „prostor,
potřebných pro činnost volebních komisí při konání voleb
včetně školení členů volebních komisí na dobu nezbytně
nutnou, ozvučení těchto prostor“.
3. V Čl. 1 odst. 3 písm. e) se za slova „příslušným
volebním komisím“ vkládá čárka.
4. V Čl. 1 odst. 3 písm. f) se slova „ , a to“ zrušují.
5. V Čl. 1 odst. 3 písm. g) se slova „občerstvení
s výjimkou“ nahrazují slovy „občerstvení, s výjimkou“,
na konci textu se slovo „a“ nahrazuje čárkou a poznámka
pod čarou č. 4 zní „§ 176 zákoníku práce.“.
6. V Čl. 1 odst. 3 se na konci textu písmene h) tečka
nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno i), které zní:
„i) zajištění telefonního spojení do každé volební místnosti
v územním obvodu obce prostřednictvím externího
dodavatele či vlastními prostředky obce a hovorné
na telefonní čísla určená obcí; nelze hradit zakoupení
mobilních telefonů a SIM karet.“.
Čl. II
Tato směrnice nabývá účinnosti dnem vyhlášení
ve Věstníku vlády pro orgány krajů a orgány obcí.

Ministr:
Ing. Miroslav K al o us ek , v. r.
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USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 19. července 2012 č. 550
ke Zprávě o plnění úkolů obsažených v Obecných opatřeních
k výkonu rozsudků Evropského soudu pro lidská práva - prevence odebírání dětí z péče rodičů
ze sociálně ekonomických důvodů

V lá da
I . s c h va lu j e
Zprávu o plnění úkolů obsažených v Obecných opatřeních
k výkonu rozsudků Evropského soudu pro lidská
práva – prevence odebírání dětí z péče rodičů ze sociálně
ekonomických důvodů, obsaženou v části III materiálu
č. j. 735/12, s úpravou podle připomínky vlády;
I I . u k l á dá
ministru práce a sociálních věcí zajistit zveřejnění tohoto
usnesení ve Věstníku vlády pro orgány krajů a orgány obcí.

Provede:
ministr práce a sociálních věcí
Na vědomí:
hejtmani,
primátor hlavního města Prahy,
starostové měst a obcí,
zástupci nestátních
neziskových organizací

Předseda vlády
RNDr. Petr N eč a s , v. r.
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USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 25. července 2012 č. 578
ke Zprávě o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2011
V lá da
I . b e r e n a v ěd om í
Zprávu o situaci národnostních menšin v České republice
za rok 2011, obsaženou v části III materiálu č. j. 765/12
(dále jen „Zpráva“);

integrace příslušníků romské komunity, ve smyslu
nařízení vlády č. 98/2002 Sb., kterým se stanoví
podmínky a způsob poskytování dotací ze státního
rozpočtu na aktivity příslušníků národnostních menšin
a na podporu integrace příslušníků romské komunity,
ve znění pozdějších předpisů.

I I . u k l á dá

Provede:

1.místopředsedovi vlády a ministru zahraničních věcí
zajistit zveřejnění tohoto usnesení ve Věstníku vlády
pro orgány krajů a orgány obcí;

1. místopředseda vlády
a ministr zahraničních věcí

II I. dopor uč uj e

hejtmani,
primátoři statutárních měst,
starostové obcí s pověřenými
obecními úřady a obcí,
v nichž byl zřízen Výbor
pro národnostní menšiny

hejtmanům, primátorům statutárních měst, starostům obcí
s pověřenými obecními úřady a obcí, v nichž byl zřízen
Výbor pro národnostní menšiny, zajistit systémové
poskytování účelových dotací z veřejných financí
na aktivity příslušní národnostních menšin a na podporu

Na vědomí:

Předseda vlády
RNDr. Petr N e ča 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 ztrátám
úředních razítek:

Kulatého razítka o průměru 3,5 cm se státním znakem
a s textem:

Dvou kulatých razítek o průměru 1,6 cm se státním znakem
a názvem:

MĚSTSKÝ ÚŘAD
Stavební úřad a odbor ÚP Doksy
s evidenčním číslem 3.

VOJENSKÝ ÚTVAR 4428
s pořadovými čísly 19 a 02.
Razítka jsou postrádána od října 2011.

Dvou kulatých razítek o průměru 1,6 cm se státním znakem
a názvem:
VOJENSKÉ ZAŘÍZENÍ 7544
s pořadovými čísly 08 a 15.

Ke ztrátě došlo dne 31. května 2012.

Kulatého razítka o průměru 3,6 cm s malým státním znakem
a s textem:
Město Varnsdorf
okres Děčín
s pořadovým číslem 11.
Razítko je postrádáno ode dne 18. července 2012.

Razítka jsou postrádána ode dne 25. listopadu 2011.

Dvou kulatých razítek o průměru 1,6 cm se státním znakem
a názvem:
VOJENSKÝ ÚTVAR 6950
s pořadovými čísly 44 a 75.
Razítka jsou postrádána od ledna 2012.

Kulatého razítka o průměru 3,6 cm se státním znakem
a s textem:
Obvodní státní zastupitelství pro Prahu 10
s pořadovým číslem 2.
Ke ztrátě došlo v přesně nezjištěné době, nejpozději
do 20. srpna 2012.

Pět kulatých razítek o průměru 1,6 cm se státním znakem
a názvem:

Hranatého razítka o rozměrech 4,5 cm x 2 cm se znakem
města a s textem:

VOJENSKÝ ÚTVAR 2664
s pořadovými čísly 11, 45, 47, 49 a 68.

Městský úřad
Varnsdorf
s pořadovým číslem 26.

Razítka jsou postrádána od ledna 2012.

Kulatého razítka o průměru 1,6 cm se státním znakem
a názvem:
VELITELSTVÍ VOJENSKÉ POLICIE
s pořadovým číslem 37.
Razítko je postrádáno od ledna 2012.

Kulatého razítka o průměru 3,5 cm se státním znakem
a s textem:

Razítko je postrádáno ode dne 18. července 2012.
Ministerstvo vnitra sděluje, že došlo k odcizení úředního
razítka:
Hranatého razítka o rozměrech 5,2 cm x 1,6 cm, které
náleželo inspektorovi Oblastního inspektorátu práce
pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj se sídlem
v Ostravě, panu Mgr. Liboru Vavříčkovi s textem:

MĚSTSKÝ ÚŘAD
Stavební úřad a odbor ÚP Doksy
s evidenčním číslem 2.

Oblastní inspektorát práce
pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj
Živičná 2
702 69 Ostrava
s pořadovým číslem 56.

Ke ztrátě došlo dne 31. května 2012.

Razítko bylo odcizeno dne 14. srpna 2012.
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Ministerstvo vnitra sděluje, že došlo ke ztrátě:
Pečetítka o průměru 2 cm s textem a číslem:
HZSkV 021
Pečetítko bylo majetkem
Ke Skalce 32, Jihlava.

HZS

Kraje

Vysočina,

Ztráta byla zjištěna dne 15. července 2012.
Ministerstvo vnitra sděluje, že došlo k odcizení
služebního průkazu:
Státní úřad inspekce práce, průkaz inspektora inspekce
práce, se státním znakem a fotografií, na jméno
Mgr. Libor Vavříček, evidenční číslo průkazu 000641.
Rozměr průkazu je 6,8 x 9,8 cm.
K odcizení došlo dne 10. srpna 2012.
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