VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 27. června 2008 č. 767
o využití vybraných objektů na území města Jičín a o změně usnesení vlády
ze dne 19. června 2002 č. 663 a usnesení vlády
ze dne 14. června 2006 č. 737

Vláda
I. mění
1. z důvodu veřejného zájmu cílové dislokace uvedené v příloze č. 2
usnesení vlády ze dne 19. června 2002 č. 663, k využití administrativních budov
v majetku státu, využívaných dosud okresními úřady a o změně usnesení vlády
z 29. května 2002 č. 551, o řešení aktuálních problémů Pardubického kraje, v platném
znění, tak, jak je uvedeno v příloze č. 1 tohoto usnesení,
2. usnesení vlády ze dne 14. června 2006 č. 737, o dalších majetkových
změnách a konečných dislokacích u vybraného majetku České republiky, tak, že se
a) v bodě III odst. 1 uvedeného usnesení
aa) slovo „smluv“ nahrazuje slovem „smlouvy“,
ab) slova „obcí s rozšířenou působností Sokolov a Vyškov“ nahrazují
slovy „obce s rozšířenou působností Sokolov“,
ac) vypouští písmeno a) a dosavadní písmena b) a c) se označují
jako písmena a) a b),
b) z přílohy uvedeného usnesení vypouští bod 2 a dosavadní body 3 až 5
se označují jako body 2 až 4;
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II. schvaluje
1. ve smyslu usnesení vlády ze dne 10. prosince 2001 č. 1324, ke Statutu
Vládní dislokační komise a o Zásadách postupu orgánů státní správy v otázkách
dislokace, v platném znění
a) majetkové změny a konečné dislokace u vybraných budov s pozemky
a drobnými stavbami na těchto pozemcích tak, jak je uvedeno v příloze č. 1 tohoto
usnesení,
b) dispozici s objektem Kostelní č.p. 406/2, Vyškov, a pozemkem
č.parc. 1187 v k.ú. Vyškov, tak, jak je uvedeno v příloze č. 3 tohoto usnesení,
2. uvolnění částky 45 mil. Kč z kapitoly Všeobecná pokladní správa a její
převedení do rozpočtu města Jičín na nákup objektu Ruská č.p. 16, Jičín, na stavební
parcele p. č. 2834 a budov bez č.p. na stavebních parcelách p. č. 2835 a 2836, včetně
pozemků parc. č. st. 2834, st. 2835, st. 2836, st. 531, st. 314/1, st. 324/2, st. 323, 1961,
1962, 1960/4, 1960/2, 1963/1, 1964/1, 1960/5, 1379, 1292, 136, 1965, 242/3, 246/5,
242/4, 242/5, 242/6, 242/1, vše v k.ú. Jičín, obec Jičín, pro dořešení podmínek pro
výkon státní správy vykonávané městem Jičín, a to v roce 2008 částky 16,205 mil. Kč
zvýšením programu 298220 Akce financované z rozhodnutí PSP a vlády ČR na vrub
vládní rozpočtové rezervy, v roce 2009 částky 15 mil. Kč a v roce 2010 částky 13,795
mil. Kč v rámci programu 298220 Akce financované z rozhodnutí PSP a vlády ČR
s tím, že finanční prostředky budou:
a) podléhat režimu určenému pro poskytování účelových dotací v souladu
se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých
souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů,
b) městu Jičín převedeny až po splnění podmínek vymezených v příloze
č. 2 tohoto usnesení;
III. ukládá
1. ministru financí a místopředsedovi vlády a ministru práce a sociálních
věcí zabezpečit splnění podmínek vymezených v příloze č. 2 tohoto usnesení,
2. ministru financí zabezpečit
a) realizaci bodu II/1/a) tohoto usnesení, a to nejpozději do 6 měsíců od
nabytí právní moci rozhodnutí o povolení vkladu vlastnického práva do katastru
nemovitostí pro město Jičín k areálu Ruská č.p. 16, Jičín, který je specifikován v bodu
II/2 tohoto usnesení,
b) realizaci bodu II/1/b) tohoto usnesení, a to do 31. prosince 2008,
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c) realizaci bodu II/2 tohoto usnesení,
3. členům vlády a vedoucím ostatních ústředních orgánů státní správy
spolupracovat s ministrem financí a místopředsedou vlády a ministrem práce a
sociálních věcí při realizaci bodu III/1 a 2 tohoto usnesení.

Provedou:
členové vlády,
vedoucí ostatních ústředních
orgánů státní správy

Předseda vlády
Ing. Mirek Topolánek v. r.

