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OZNÁMENÍ
MINISTRA VNITRA
o zabezpečení integrace azylantů v roce 2002
Ministr vnitra vydává oznámení č. j.: OAM-285-2/2002 ze dne 20. února 2002 v
souladu s usnesením vlády České republiky ze dne 9. ledna 2002 č. 23 o zabezpečení
integrace azylantů1) v roce 2002 k zabezpečení jednotného postupu
Vláda České republiky ve svém usnesení ze dne 9. ledna 2002 č. 23:
"I. souhlasí
1. s uvolněním rozpočtových prostředků v roce 2002 až do výše 15 000 tis. Kč z kapitoly
Všeobecná pokladní správa, položky "Prostředky na zabezpečení problematiky uprchlíků a
přesídlenců", pro zabezpečení integrace maximálního počtu 120 osob s uděleným azylem,
2. s poskytováním následujících účelových neinvestičních dotací v roce 2002
a. na zajištění bydlení ve výši 150 tis. Kč na azylanta - nájemce bytu a s částkou 50 tis.
Kč na každou další osobu s uděleným azylem, která bude s azylantem - nájemcem bytu
žít ve společné domácnosti,
b. na rozvoj infrastruktury obce ve výši 100 tis. Kč na azylanta - nájemce bytu a 10 tis.
Kč na každou další osobu s uděleným azylem, která bude s azylantem - nájemcem bytu
žít ve společné domácnosti.
II. ukládá
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1. ministru vnitra zabezpečit integraci osob uvedených v bodě I/1 tohoto usnesení,
2. ministru školství, mládeže a tělovýchovy průběžně organizačně zajišťovat v roce 2002
azylantům na území České republiky bezplatné kurzy českého jazyka, a to z finančních
prostředků uvedených v bodě I/1 tohoto usnesení,
3. ministru financí uvolnit částku podle bodu I tohoto usnesení
a. do výše 13 000 tis. Kč ve prospěch obcí na zajištění odpovídajícího bydlení pro
osoby uvedené v bodě I/1 tohoto usnesení,
b. ve výši 1000 tis. Kč ve prospěch rozpočtu kapitoly Ministerstva vnitra na úkoly
související s pomocí při integraci osob uvedených v bodě I/1 tohoto usnesení,
c. ve výši 1000 tis. Kč ve prospěch rozpočtu kapitoly Ministerstva školství, mládeže a
tělovýchovy na zajištění bezplatných kurzů českého jazyka pro osoby uvedené v bodě
II/2 tohoto usnesení.
Provedou:
ministři vnitra, financí, školství, mládeže a tělovýchovy
Předseda vlády
Ing. Miloš Zeman, v. r.
Realizace předmětného usnesení vlády je závislá zejména na nabídce bytů ve
vlastnictví obcí. Proto se obracím na orgány obcí o pomoc při jeho uskutečnění.
V případě zájmu obcí doporučuji dodržet následující postup pro zabezpečení
realizace nabídek obcí:
1. Vyčleněné prostředky státního rozpočtu jsou jako účelové neinvestiční dotace (dále
jen "dotace") určeny:
a. na zajištění bydlení,
b. na rozvoj infrastruktury obce.
2. Obce mohou předkládat v průběhu roku 2002 Ministerstvu vnitra informace o
nabídkách vlastníků domů nebo bytů na uzavření smlouvy o nájmu bytu I. nebo II. kategorie s
azylantem, a to prostřednictvím okresních úřadů. Hlavní město Praha a města Brno, Ostrava a
Plzeň mohou předkládat tyto nabídky přímo Ministerstvu vnitra.
3. Ministerstvo vnitra, po posouzení nabídky, sdělí do šedesáti dnů od jejího doručení
stanovisko obci k takto předložené nabídce. V případě kladného stanoviska pak spolu s obcí
dohodne jméno konkrétního azylanta pro tuto nabídku a zašle jí ke schválení návrh smlouvy o
poskytnutí účelové neinvestiční dotace na integraci azylantů. Přiřazování azylantů k
jednotlivým nabídkám bude provádět meziresortní komise pro přidělování integračních bytů
oprávněným osobám.
4. Ministerstvo vnitra po uzavření smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na
integraci azylantů s obcí zašle jeden stejnopis této smlouvy Ministerstvu financí k provedení
rozpočtového opatření. Ministerstvo vnitra tímto získá oprávnění užívat předmětný byt po
dobu deseti let pro integraci azylantů.
5. Výše dotace na zajištění bydlení činí 150 tis. Kč na azylanta - nájemce bytu a 50 tis.
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Kč na každou další osobu s uděleným azylem, která bude s azylantem - nájemcem bytu
žít ve společné domácnosti.
6. Výše dotace na rozvoj infrastruktury obce činí 100 tis. Kč na azylanta - nájemce bytu a
10 tis. Kč na každou další osobu s uděleným azylem, která bude s azylantem - nájemcem bytu
žít ve společné domácnosti.
7. Finanční prostředky na úhradu závazků vyplývajících ze smlouvy uzavřené podle
tohoto oznámení uvolní Ministerstvo financí příslušné obci jako dotaci z kapitoly Všeobecná
pokladní správa prostřednictvím kapitoly okresní úřady a v případě hlavního města Prahy a
měst Brna, Ostravy a Plzně přímo, a to na základě podkladů předložených v průběhu roku
2002 Ministerstvem vnitra. Poslední termín pro předložení podkladů je 30. listopad 2002.
8. Finanční prostředky nelze poskytnout opakovaně.
9. Finanční prostředky podle tohoto oznámení lze poskytnout pouze na zajištění
integrace azylantů a osob, které jsou považovány za azylanty ve smyslu ustanovení § 2 odst. 3
a § 94 odst. 2 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii
České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění zákona č. 2/2002 Sb.
Ministr vnitra
Mgr. Stanislav Gross
v. r.

1)

§ 2 odst. 3 a § 94 odst. 2 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb.,
o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění zákona č.
2/2002 Sb.
VZOR SMLOUVY
S M L O U V A č.
o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na integraci azylantů
Česká republika - Ministerstvo vnitra
se sídlem Praha 7, Nad Štolou 963/3, PSČ 170 34
IČ: 00007064
zastoupené zástupcem ředitele Odboru azylové a migrační politiky
Mgr. Petrem Novákem
kontaktní adresa: p. schr. 21/OAM, 170 34, Praha 7
na straně jedné
a
Obec
IČ (u obce s uvedením okresu)
zastoupené ........ (funkce)
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jméno ........
na straně druhé
uzavírají následující smlouvu.
Čl. I.
Předmět smlouvy
Předmětem této smlouvy je poskytnutí neinvestiční dotace na zajištění bydlení pro
oprávněnou osobu (dále jen "dotace na bydlení") a neinvestiční dotace na rozvoj infrastruktury
obce (dále jen "dotace na rozvoj obce") na základě oznámení ministra vnitra za účelem
zabezpečení integrace oprávněných osob na území České republiky.
Čl. II.
Oprávněné osoby
Oprávněnou osobou pro zařazení do státního integračního programu je azylant ve smyslu
§ 2 odst. 3 a § 94 odst. 2 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o
Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění zákona č.
2/2002 Sb.
Čl. III.
Dotace na bydlení
1. Na základě této smlouvy zajistí Ministerstvo vnitra (dále jen "ministerstvo") obci .....
(dále jen "obec") uvolnění dotace na bydlení ve výši ........ tis. Kč na zajištění bydlení pro .....
oprávněných osob, u kterých bude uvedeno: jméno, datum narození, země původu a číslo
průkazu o povolení k pobytu cizince.
2. Nárok na poskytnutí dotace na bydlení vzniká dnem uzavření této smlouvy. Dotace
bude převedena do 60ti dnů od uzavření této smlouvy na bankovní účet obce ......... č.
..................., adresa banky.
3. Obec .......... se zavazuje nejpozději do .................. uzavřít nebo zajistit uzavření
smlouvy o nájmu bytu I. nebo II. kategorie, adresa bytu č. ......................... o velikosti ..............
s oprávněnou osobou na dobu jednoho roku s možností postupné prolongace této smlouvy v
celkové délce deseti let a jednoho dne.
4. Obec ............... se zavazuje uzavřít nebo zajistit uzavření smlouvy k nájmu
předmětného bytu s jiným azylantem, kterého navrhne ministerstvo v případě uvolnění bytu
před uplynutím doby deseti let. Tím však nevzniká nárok na doplacení dotace ani povinnost
vrátit případný rozdíl podle nového počtu oprávněných osob ve společné domácnosti.
Ministerstvo nehradí nájemné ani náklady spojené s údržbou bytu v období, kdy tento byt není
obsazen.
5. V případě nesplnění závazků uvedených v Čl. III. odst. 3 a 4 je obec ........... povinna
vrátit dotaci na bydlení, případně její poměrnou část do státního rozpočtu. Poměrnou část
dotace stanoví ministerstvo po dohodě s obcí podle počtu neodbydlených dnů.
Čl. IV.
Dotace na rozvoj obce
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1. Na základě této smlouvy zajistí ministerstvo uvolnění dotace na rozvoj
obce ................... ve výši ................. Kč.
2. Nárok na dotaci na rozvoj obce vzniká dnem uzavření smlouvy k nájmu bytu (Čl. III.
odst. 3). Dotace bude převedena do 60ti dnů od uzavření smlouvy k nájmu bytu na bankovní
účet obce ......... č. ..................., adresa banky ........
3. V případě nesplnění závazků uvedených v Čl. III. odst. 3 a 4 je obec ........... povinna
vrátit dotaci na rozvoj obce, případně její poměrnou část do státního rozpočtu. Poměrnou část
dotace stanoví ministerstvo po dohodě s obcí podle počtu neodbydlených dnů.
Čl. V.
Ostatní ujednání
1. Obec .................... se zavazuje informovat ministerstvo do konce roku 2002 o způsobu
použití dotace na bydlení a dotace na rozvoj obce.
2. Obec .................... se zavazuje vypořádat a zúčtovat dotace se státním rozpočtem do
31. prosince 2002.
3. Ministerstvo si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy z důvodu nesplnění závazku
podle Čl. III. odst. 3, 4, 5 a podle Čl. IV. odst. 3 této smlouvy, nebo v případě, že údaje, nebo
některé z nich, sdělené obcí ................. jako podklad této smlouvy, nebyly pravdivé.
Čl. VI.
Závěrečná ujednání
1. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, ze kterých 2 výtisky obdrží
ministerstvo a 2 výtisky obec.
2. Změny a doplňky k této smlouvě lze činit pouze písemně.
3. Obec .............. souhlasí, že bude zveřejněna jako příjemce dotace včetně dotačního
titulu a jeho výše.
4. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.

V ..................... dne ................

V Praze dne .............................

.......................................
za obec

....................................
za Ministerstvo vnitra

OZNÁMENÍ O ZTRÁTÁCH ÚŘEDNÍCH RAZÍTEK
"Ministerstvo vnitra sděluje, že došlo ke ztrátě a odcizení:
Dvou kulatých razítek o průměru 3,6 cm se státním znakem s textem:
Obec Kunice,
okres Blansko
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Razítka byla opatřena rozlišovacími čísly 1, 2 a jsou postrádána od 5. 2. 2002.
Kulatého razítka o průměru 2,5 cm se státním znakem s textem:
Obec Kunice,
okres Blansko
Razítko bylo opatřeno rozlišovacím číslem 1 a je postrádáno od 5. 2. 2002.
Hranatého razítka o rozměrech 3,5 x 2 cm s textem:
MUZEUM
obce Senetářov
okr. Blansko
Razítko bylo bez rozlišovacího čísla a je postrádáno od 22. 1. 2002.
Hranatého razítka o rozměrech 2,5 x 2 cm s textem:
Obec Kunice
okres Blansko
Razítko bylo bez rozlišovacího čísla a je postrádáno od 5. 2. 2002.
Hranatého razítka o rozměrech 4,5 x 1,5 cm s textem:
MAGISTRÁT MĚSTA PARDUBICE
Obecní živnostenský úřad
530 21 Pardubice
-1Razítko je postrádáno od 7. 2. 2002.
Hranatého razítka o rozměrech 1 x 3,6 cm s textem:
MAGISTRÁT MĚSTA
majetkoprávní odbor
502 10 Hradec Králové
Razítko bylo označeno číslem 6 a je postrádáno od 15. 2. 2002.

OZNÁMENÍ O ODCIZENÍ ÚŘEDNÍCH RAZÍTEK
Kulatého razítka o průměru 2,8 cm s textem:
Město Třinec

file://C:\Documents and Settings\LunackovaM\Plocha\2002\vest_2.html

27.12.2012

Věstník vlády pro orgány krajů, okresní úřady a orgány obcí

Page 7 of 9

Razítko mělo uprostřed státní znak a je postrádáno od 21. 2. 2002.
Dvou kulatých razítek se státním znakem o průměru 3,5 cm s textem:
OBEC STARÁ LYSÁ
okres Nymburk
Razítko bylo bez rozlišovacího čísla a je postrádáno od 5. 3. 2002.
Dvou kulatých razítek se státním znakem o průměru 2,5 cm s textem:
OBEC STARÁ LYSÁ
okres Nymburk
Razítko bylo bez rozlišovacího čísla a je postrádáno od 5. 3. 2002.
Samonamáčecího hranatého razítka Trodat o rozměrech 3,5 x 1,5 cm s textem:
Obecní úřad Stará Lysá
okres Nymburk
Razítko bylo opatřeno rozlišovacím číslem 1 a je postrádáno od 5. 3. 2002.
Hranatého razítka o rozměrech 4 x 1,5 cm s textem:
Obec Stará Lysá
okr. Nymburk
Razítko je postrádáno od 5. 3. 2002.
Hranatého razítka o rozměrech 3,5 x 1,5 cm s textem:
Obec Stará Lysá
provozovna
289 26
Razítko je postrádáno od 5. 3. 2002.

OZNÁMENÍ O ODCIZENÍ SLUŽEBNÍCH PRŮKAZŮ
Služebního průkazu zaměstnance Magistrátu města Havířova, živnostenského úřadu, který byl
vydán 1. 2. 2001, na jméno Ing. Margita Jurášková, pod číslem 082.
Služební průkaz je zhotoven jako kartička, na přední straně barevný znak města s textem:
Statutární město Havířov
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Magistrát města - živnostenský úřad
Čís. průkazu 082
Ing. Margita Jurášková
otisk kulatého razítka s podpisem
Na straně druhé: oprávnění k provádění kontrolní činnosti v oblasti živnostenského podnikání
§ 9 zák. č. 552/1991 Sb.
Průkaz je postrádán od 29. 1. 2002.
Průkazu zaměstnance okresního úřadu Semily č. 116 - Duplikát - na jméno Ing. Ota Petrák,
průkaz byl vydán dne 6. 6. 2001.
Průkaz obsahoval tento text:
Zaměstnanec je okresním úřadem pověřen:




K výkonu státního stavebního dohledu podle zákona č. 50/1976 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších úprav.
Za tímto účelem je oprávněn vstupovat na cizí pozemky, na stavby a do staveb s
vědomím jejich vlastníků, pokud plní úkoly vyplývající z těchto zákonů.

Průkaz je postrádán od 6. 2. 2002."

OZNÁMENÍ O OPRAVĚ CHYBY
Ve Věstníku vlády pro orgány krajů, okresní úřady a orgány obcí v ročníku 2/2002 v částce 1
došlo ve směrnici Ministerstva financí č. j.: 124/1354/2002 ze dne 12. února 2002 uveřejněné
pod číslem 1. na str. 2 v poznámkách pod čarou k pochybení. Namísto textu v poznámce pod
čarou pod číslem 1) "Hlava II zákona 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých
zákonů (krizový zákon)" a textu poznámky pod čarou pod číslem 2) "Zákon č. 241/2000 Sb.,
o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně souvisejících zákonů; zákon č.
240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých souvisejících zákonů (krizový zákon);
nařízení vlády č. 462/2000 Sb., k provedení § 27 odst. 8 a § 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb.,
o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon)" má být uvedena pouze
poznámka 1) s tímto textem:
"§ 69 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých
zákonů.
§ 63 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých
zákonů.
§ 84 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a
doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 204/2000 Sb."
Další poznámky pod čarou jsou uvedeny správně. Omlouváme se a děkujeme za
pochopení.
Sazeč a redakce
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