VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 29. června 2009 č. 845
ke Zprávě o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2008

Vláda
I. bere na vědomí Zprávu o situaci národnostních menšin v České republice
za rok 2008, uvedenou v části III materiálu č.j. 812/09 (dále jen „Zpráva“);
II. ukládá
1. ministru pro lidská práva
a) vypracovat konečné znění Zprávy podle bodu I tohoto usnesení,
b) zajistit zveřejnění tohoto usnesení ve Věstníku vlády pro orgány krajů a
orgány obcí,
2. ministru vnitra navrhnout při novelizaci zákonů o územních samosprávných
celcích úpravu ustanovení § 29 odst. 2 a § 117 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, § 78 odst. 2 zákona
č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a § 78
odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů,
zpracovanou v souladu s přílohou 14 Zprávy;
III. pověřuje předsedu vlády předložit Zprávu předsedovi Poslanecké
sněmovny Parlamentu České republiky a předsedovi Senátu Parlamentu České
republiky pro informaci příslušných výborů obou komor Parlamentu České republiky;
IV. doporučuje
1. hejtmanovi Moravskoslezského kraje zajistit systémové poskytování
dotací obcím na provádění Evropské charty regionálních či menšinových jazyků
v Moravskoslezském kraji,
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2. hejtmanům, primátorovi hlavního města Prahy, primátorům statutárních
měst a 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 příslušníků národnostních menšin a na podporu integrace
příslušníků romské komunity, ve smyslu nařízení vlády č. 98/2002 Sb., kterým se
stanoví podmínky a způsob poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky
na aktivity příslušníků národnostních menšin a na podporu integrace příslušníků
romské komunity, ve znění pozdějších předpisů.

Provedou:
předseda vlády,
ministr vnitra,
ministr pro lidská práva
Na vědomí:
hejtmani,
primátor hlavního města Prahy,
primátoři statutárních měst

Předseda vlády
Ing. Jan Fischer, CSc., v. r.

