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USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 11. ledna 2012 č. 28
o Koncepci rozvoje knihoven v České republice na léta 2011 až 2015
včetně internetizace knihoven

V lá da

II I. dopor uč uj e

I . s c h va lu j e

hejtmanům, primátorovi hlavního města Prahy, primátorům
statutárních měst a starostům obcí a dalším členům
zastupitelských orgánů krajů a obcí, představitelům
Asociace krajů a Svazu měst a obcí České republiky, aby
se seznámili s Koncepcí a využili ji při zpracování
dokumentů a naplňování záměrů v péči o rozvoj knihoven
v jejich působnosti.

Koncepci rozvoje knihoven v České republice na léta 2011
až 2015 včetně internetizace knihoven, obsaženou v části III
materiálu č. j. 14/12 (dále jen „Koncepce“);
I I . u k l á dá
1. ministryni kultury
a) seznámit s Koncepcí hejtmany, primátora hlavního
města Prahy
a primátory statutárních měst,
představitele Svazu měst a obcí a zástupce
profesních sdružení v oblasti knihoven,
b) realizovat Koncepci ve spolupráci s ostatními členy
vlády, vedoucími ostatních ústředních orgánů státní
správy, hejtmany, primátorem hlavního města Prahy,
primátory statutárních měst a předsedou Akademie
věd České republiky,
c) zajistit zveřejnění tohoto usnesení ve Věstníku vlády
pro orgány krajů a orgány obcí,
2. členům vlády a vedoucím ostatních ústředních orgánů
státní správy spolupracovat s ministryní kultury při
realizaci Koncepce;

Provedou:
členové vlády,
vedoucí ostatních ústředních orgánů státní správy
Na vědomí:
hejtmani,
primátor hlavního města Prahy,
primátoři statutárních měst,
předseda Akademie věd České republiky,
ředitelé krajských úřadů a
Magistrátu hlavního města Prahy

Předseda vlády
RNDr. Petr Ne č a s , v. r.
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USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 11. ledna 2012 č. 30
ke Koncepci podpory místní Agendy 21 v České republice do roku 2020
a Akčního plánu pro období 2012–13

V lá da
II I. dopor uč uj e
I . s c h va lu j e
Koncepci podpory místní Agendy 21 v České republice
do roku 2020 a Akční plán pro období 2012–13,
obsažené v části III materiálu č. j. 1364/11 (dále jen
„Koncepce MA21“);

hejtmanům, primátorům statutárních měst a starostům obcí
s rozšířenou působností, aby spolupracovali na realizaci
Koncepce MA21 v České republice a jejím zavádění
do praxe územní veřejné správy.
Provedou:

I I . u k l á dá
1. ministru
životního
prostředí
a
výkonnému
místopředsedovi Rady vlády pro udržitelný rozvoj
a) koordinovat realizaci postupů a úkolů uvedených
v akčním plánu Koncepce MA21,
b) zajistit zveřejnění tohoto usnesení ve Věstníku vlády
pro orgány krajů a orgány obcí,
2. členům vlády a vedoucím ostatních ústředních správních
úřadů spolupracovat na realizaci Koncepce MA21;

členové vlády
vedoucí ostatních ústředních
správních úřadů
Na vědomí:
hejtmani,
primátoři statutárních měst,
starostové obcí s rozšířenou působností

Předseda vlády
RNDr. Petr Ne č a s , v. r.
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USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 14. března 2012 č. 159
k použití prostředků Vládní rozpočtové rezervy na rok 2012
na částečné pokrytí nákladů spojených se zajištěním předávání informací pro monitorování
a řízení veřejných financí u dotčených vybraných účetních jednotek
V lá da
I. schvaluje
použití Vládní rozpočtové rezervy roku 2012 až do výše
107 mil. Kč na částečné pokrytí nákladů spojených
se zajištěním předávání informací pro monitorování
a řízení veřejných financí u dotčených vybraných účetních
jednotek tak, jak je uvedeno v příloze tohoto usnesení;
I I . u k l á dá
1. dotčeným správcům kapitol státního rozpočtu předložit
do 31. května 2012 ministru financí žádost o provedení
rozpočtového opatření z kapitoly Všeobecná pokladní
správa, položky Vládní rozpočtová rezerva, do dotčené
kapitoly státního rozpočtu,
2. správcům kapitol státního rozpočtu, do jejichž
působnosti patří státní fondy, předložit ministru financí
do 31. května 2012 žádost o provedení rozpočtového
opatření z kapitoly Všeobecná pokladní správa,
položky Vládní rozpočtová rezerva,
3. ministru financí
a) provést na základě žádostí správců kapitol podle bodu
II/1, 2 tohoto usnesení rozpočtová opatření z kapitoly
Všeobecná pokladní správa, položky Vládní
rozpočtová rezerva do dotčené kapitoly státního
rozpočtu,
b) poskytnout na základě žádostí obcí, statutárních měst,
hlavního města Prahy, krajů, Pozemkového fondu
České republiky, Regionálních rad regionů

soudržnosti a příspěvkových organizací zřizovaných
kraji nebo obcemi dotaci tak, jak je uvedeno v příloze
tohoto usnesení s tím, že žádosti příspěvkových
organizací zřizovaných kraji nebo obcemi budou
předkládány prostřednictvím jejich zřizovatelů,
c) zajistit zveřejnění tohoto usnesení ve Věstníku vlády
pro orgány krajů a orgány obcí;
II I. dopor uč uj e
hejtmanům, primátorovi hlavního města Prahy, primátorům
statutárních měst, starostům dotčených obcí, ředitelům
Regionálních rad regionů soudržnosti, příspěvkovým
organizacím
zřizovaných
kraji
nebo
obcemi
prostřednictvím jejich zřizovatelů a řediteli Pozemkového
fondu České republiky požádat do 31. května 2012
Ministerstvo financí o poskytnutí dotace na částečné
pokrytí nákladů spojených se zajištěním předávání
informací pro monitorování a řízení veřejných financí.
Provedou:
členové vlády,
vedoucí ostatních ústředních orgánů
Na vědomí:
hejtmani,
primátor hlavního města Prahy,
primátoři statutárních měst,
ředitelé Regionálních rad regionů soudržnosti,
Pozemkového fondu České republiky

Předseda vlády
RNDr. Petr Ne 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 2,5 cm se státním znakem,
modré barvy a s textem:
Obec Káraný
s rozlišovacím číslem 1.
Ke ztrátě došlo 2. února 2012.
Kulatého razítka o průměru 2 cm se státním znakem
s textem:
Statutární město Chomutov
Magistrát města Chomutova
s pořadovým číslem 56.
Ke ztrátě razítka došlo ve dnech 19. – 20. ledna 2012.
Hranatého razítka o rozměrech 3,2 x 1,1 cm s textem:
Obec Lhota
751 31 Lhota 63
IČO: 006 36 347
Ke ztrátě razítka došlo 1. února 2012.
Ministerstvo vnitra sděluje, že došlo ke ztrátě služebních
průkazů:
Zaměstnance Magistrátu města Děčín, odboru sociálních
věcí a zdravotnictví s číslem 0226, průkaz o rozměrech
12 x 6,8 cm vystavený na jméno Yvetta Rychnovská.
Průkaz je v průhledném pouzdře z umělé hmoty, na aversu
je přes fotografii kulaté razítko Magistrátu města Děčín
a na reversu je barevný znak statutárního města Děčín
s textem pověření.
Tento průkaz je vlastnictvím Magistrátu města Děčín,
v případě nálezu se má vrátit na adresu: Statutární město
Děčín, Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín.
V případě pochybnosti o pravosti průkazu je možné ověření
na tel. čísle 412 593 304.
Datum ztráty průkazu není znám.
Zaměstnance Magistrátu města Děčín, odboru sociálních
věcí a zdravotnictví s číslem 0200, průkaz o rozměrech
12 x 6,8 cm vystavený na jméno Jitka Stoklasová.
Průkaz je v průhledném pouzdře z umělé hmoty, na aversu
je přes fotografii kulaté razítko Magistrátu města Děčín
a na reversu je barevný znak statutárního města Děčín
s textem pověření.
Tento průkaz je vlastnictvím Magistrátu města Děčín,
v případě nálezu se má vrátit na adresu: Statutární město
Děčín, Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín.
V případě pochybnosti o pravosti průkazu je možné ověření
na tel. čísle 412 593 304.
Datum ztráty průkazu není znám.

Ministerstvo vnitra sděluje, že došlo k odcizení
služebního průkazu:
Státní úřad inspekce práce, průkaz inspektora inspekce
práce, se státním znakem a fotografií, na jméno
Josef Jurysta, evidenční číslo průkazu 000729. Rozměr
průkazu je 6,8 x 9,8 cm.
K odcizení došlo dne 27. 1. 2012.
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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 31.12.2011, je 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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