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USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 22. ledna 2014 č. 60
o Postupu při realizaci aktualizované Koncepce integrace cizinců - Společné soužití
v roce 2014
f) zpracovat a vládě do 15. prosince 2014 předložit
návrh Postupu při realizaci koncepce integrace
cizinců v roce 2015,

V lá da
I . sc h v al u j e
1. Postup při realizaci aktualizované Koncepce integrace
cizinců – Společné soužití v roce 2014, uvedený
v části III materiálu č. j. 37/14 (dále jen „Postup“),
2. převedení finančních prostředků ve výši 5 480 tis. Kč
ze státního rozpočtu České republiky na rok 2014,
rozpočtové kapitoly Ministerstva vnitra, položky
Prostředky na integraci cizinců, do rozpočtových
kapitol takto:
a) Ministerstvo kultury

230 tis. Kč,

b) Ministerstvo práce a sociálních věcí

600 tis. Kč,

c) Ministerstvo pro místní rozvoj

600 tis. Kč,

d) Ministerstvo školství, mládeže
a tělovýchovy

3800 tis. Kč,

e) Český statistický úřad

250 tis. Kč,

f) Ministerstvo průmyslu a obchodu nenárokuje žádné
prostředky,
g) Ministerstvo zahraničních věcí

nenárokuje žádné
prostředky,

h) Ministerstvo zdravotnictví

nenárokuje žádné
prostředky,

3. použití finančních prostředků ve výši 19 520 tis. Kč
Ministerstvem vnitra i finančních prostředků
převedených podle bodu I/2 tohoto usnesení
na realizaci opatření podporujících integraci cizinců
v České republice;
I I . u k l ád á
1. místopředsedovi vlády a ministru vnitra
a) zajišťovat koordinaci ministerstev a všech dalších
subjektů zapojených do realizace koncepce integrace
cizinců,
b) použít vyčleněné finanční prostředky na realizaci
opatření podporujících integraci cizinců v České
republice a realizovat převody finančních prostředků
podle bodu I/2 tohoto usnesení,
c) zajistit realizaci a koordinaci Postupu,
d) realizovat úkoly uvedené v Postupu,
e) zpracovat a vládě do 30. června 2014 předložit
Zprávu o realizaci Koncepce integrace cizinců
v roce 2013 jako součást Zprávy o situaci v oblasti
migrace a integrace cizinců na území České republiky
v roce 2013,

g) zajistit zveřejnění tohoto usnesení ve Věstníku vlády
pro orgány krajů a orgány obcí,
2. ministrům kultury, práce a sociálních věcí, pro místní
rozvoj, průmyslu a obchodu, školství, mládeže
a tělovýchovy, zahraničních věcí a zdravotnictví
a) průběžně spolupracovat s místopředsedou vlády
a ministrem vnitra při plnění úkolů uvedených
v bodě II/1 tohoto usnesení,
b) průběžně realizovat úkoly uvedené v Postupu,
c) zaslat místopředsedovi vlády a ministru vnitra
ca) do 30. září 2014 informaci o projektech
vybraných na podporu integrace cizinců v roce
2014 z národních i evropských zdrojů a záměry
integračních opatření na rok 2015,
cb) do 15. února 2015 informaci o plnění úkolů
uvedených v bodě II/2b tohoto usnesení,
3. předsedkyni Českého statistického úřadu realizovat
úkoly uvedené v Postupu,
4. 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
účastníkům realizace integrace cizinců;
III. vyz ývá
předsedu Akademie věd České republiky, hejtmany,
primátora hlavního města Prahy, primátory statutárních
měst, představitele Asociace krajů České republiky
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 včetně
účelových zařízení církví ke spolupráci při realizaci
postupů a úkolů uvedených v Postupu.
Provedou:
místopředseda vlády a ministr vnitra,
ministři kultury, práce a sociálních věcí,
pro místní rozvoj, průmyslu a obchodu,
školství, mládeže a tělovýchovy,
zahraničních věcí, zdravotnictví,
předsedkyně Českého statistického úřadu
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Na vědomí:
hejtmani,
primátor hlavního města Prahy,
primátoři statutárních měst,
předsedové Akademie věd České republiky,
Asociace krajů České republiky,
Svazu měst a obcí České republiky
Předseda vlády
Ing. Jiří Rus nok v. r.

Strana 19

Strana 20

Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí

Částka 2

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:

Kulatého razítka o průměru 2,6 cm se státním znakem
a textem:

Kulatého razítka o průměru 2 cm se státním znakem
a textem:

OBECNÍ ÚŘAD BLAŽOVICE

MAGISTRÁT MĚSTA LIBEREC
s pořadovým číslem č. 83
Ke ztrátě došlo dne 11. února 2014.
Kulatého razítka o průměru 3,6 cm se státním znakem
a textem:
OBECNÍ ÚŘAD KLÁŠTEREC HRADIŠTĚ NAD
JIZEROU
okres Mladá Boleslav

Odcizení bylo zjištěno dne 24. února 2014.
Kulatého razítka o průměru 3,5 cm se státním znakem
a textem:
OBECNÍ ÚŘAD BLAŽOVICE
Odcizení bylo zjištěno dne 24. února 2014.
Hranatého razítka o rozměrech 4,5 x 1,5 cm s textem:

Ke ztrátě došlo dne 24. února 2014.

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA
Městský obvod Lhotka
s evidenčním číslem 2

Kulatého razítka o průměru 2 cm se státním znakem
a textem:

K odcizení došlo dne 6. března 2014.

OBECNÍ ÚŘAD VOJKOVICE
Ke ztrátě došlo pravděpodobně dne 27. února 2014.
Kulatého razítka o průměru 2,5 cm se státním znakem,
značky trodat Printy 46030 a textem:
Úřad vlády České republiky
číselné označení 8

Hranatého razítka o rozměrech 4,5 x 1,2 cm s textem:
Střední průmyslová škola
a Střední odborné učiliště Uničov
Školní 164, 783 91 Uničov
IČO: 00601730, DIČ: CZ00601730
s evidenčním číslem 1
K odcizení došlo dne 9. dubna 2014.

Ke ztrátě došlo v měsíci únoru 2014.
Kulatého razítka trodat o průměru 2,5 cm s textem:
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 8
s evidenčním číslem 2
Ztráta razítka byla zjištěna dne 7. března 2014.
Ministerstvo vnitra sděluje, že došlo k odcizení úředních
razítek:
Kulatého razítka o průměru 1,8 cm se státním znakem
a textem:
OBECNÍ POLICIE MĚŠICE
okres Praha - východ
razítko označeno evidenčním č. 1

Ministerstvo vnitra sděluje, že došlo k nepředání
úředního razítka:
Kulatého razítka o průměru 2,4 cm se státním znakem
a textem:
OBECNÍ ÚŘAD
okr. Opava NOVÉ LUBLICE
K předání razítka nedošlo dne 4. června 2013.
Ministerstvo vnitra sděluje, že došlo ke ztrátě služebního
průkazu:

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28,
Táborská 28, 326 00 Plzeň

Zaměstnance Městského úřadu Český Těšín, který byl
vydán na jméno Eva Hellerová, pod číslem 070. Průkaz
byl na titulní straně opatřen velkým barevným státním
znakem a nápisem PRŮKAZ zaměstnance Městského
úřadu. Na vnitřní dvojstraně byl vlevo opatřen fotografií,
příjmením a jménem, rodným číslem a číslem občanského
průkazu. Vpravo bylo uvedeno pověření ke kontrole podle
zákona o živnostenském podnikání. Kulaté razítko
s nápisem Městský úřad Český Těšín a podpis starosty.

K odcizení došlo dne 10. února 2014.

Ztráta průkazu byla oznámena dne 24. března 2014.

K odcizení došlo dne 4. února 2014.
Kulatého razítka o průměru 3,6 cm se státním znakem
a textem:
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SDĚLENÍ MINISTERSTVA VNITRA
dle čl. I 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)
Seznam platných právních předpisů a směrnic týkajících se činnosti orgánů krajů a orgánů obcí, aktualizovaný
k 31.12.2013, bude v souladu se sdělením ministra vnitra, zveřejněným v částce 7/2007 Věstníku vlády pro orgány
krajů a orgány obcí, publikován pouze v elektronické podobě na webové adrese: www.mvcr.cz/vestnik
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