
VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY 

 

USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne 26. února 2001 č. 195 

k zajištění regionálních funkcí veřejných knihoven 

a podpory regionálních kulturních aktivit 

V l á d a  

I. z r u š u j e bod IV usnesení vlády ze dne 8. dubna 1992 č. 259;  

II. s c h v a l u j e způsob zajištění regionálních funkcí veřejných knihoven a podpory 

regionálních kulturních aktivit, obsažený v části III předloženého materiálu; 

III. u k l á d á  

1. ministru kultury 

a. předložit místopředsedovi vlády a ministru financí rozpis dotací obcím podle bodu II 

tohoto usnesení, 

b. předložit vládě návrh Programu financování regionálních funkcí veřejných knihoven 

po přijetí vládního návrhu zákona o veřejných knihovnách a podmínkách jejich 

provozování (knihovní zákon), schváleného usnesením vlády ze dne 8. listopadu 2000 

č. 1090, 

c. navrhnout místopředsedovi vlády a ministru financí příslušnou částku pro zajištění 

financování regionálních funkcí veřejných knihoven při přípravě státního rozpočtu na 

rok 2002 a dalších podle bodu III/1b tohoto usnesení, 

d. seznámit hejtmany krajů Karlovarského, Pardubického, Jihlavského a Zlínského s 

usnesením vlády ze dne 28. července 1999 č. 784, k přenosu působností na krajské 

úřady, 

2. přednostům okresních úřadů Karlovy Vary, Pardubice, Havlíčkův Brod a Zlín ve spolupráci 

s místopředsedou vlády a ministrem financí a ministrem kultury převést v roce 2001 okresní 

knihovny podle usnesení vlády ze dne 28. července 1999 č. 784 na příslušné kraje; 

IV. žádá hejtmany krajů Karlovarského, Pardubického, Jihlavského a Zlínského, aby 

napomohli převodu podle bodu III/2 tohoto usnesení.  

Provedou: 
místopředseda vlády a  

ministr financí, 



ministr kultury, 

přednostové okresních úřadů  

Karlovy Vary, 

Pardubice, Havlíčkův Brod a Zlín 

Na vědomí: 
hejtmani krajů 

Karlovarského, Pardubického, 

Jihlavského a Zlínského 

Předseda vlády 

Ing. Miloš Z e m a n , v. r.  

Předkládací zpráva k zajištění regionálních funkcí veřejných knihoven a podpory 

regionálních kulturních aktivit 

6.3.2001  
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