VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 25. září 2013 č. 743
k čerpání finančních prostředků k řešení ekologických škod
vzniklých bývalou hornickou a hutnickou činností

Vláda
I. bere na vědomí
1. Informaci o čerpání finančních prostředků určených na odstranění
ekologických škod vzniklých před privatizací hnědouhelných těžebních společností
v Ústeckém kraji a v Karlovarském kraji, obsaženou v části II/2 a v části III/A
materiálu č.j. 981/13,
2. Informaci o průběhu přípravy a realizace prioritních projektů
pro revitalizaci Moravskoslezského kraje a projektů na odstranění ekologických zátěží
po průzkumu a těžbě ropy a zemního plynu ve vymezeném území Jihomoravského
kraje, obsaženou v části II/3 a v části III/B materiálu č.j. 981/13,
3. Informaci o průběhu přípravy a realizace projektů vedoucích k řešení
zmírnění dopadů ukončení těžby uhlí v kladenském regionu, obsaženou v části II/4
a v části III/C materiálu č.j. 981/13,
4. Informaci o problematice plnění a střednědobého a dlouhodobého
financování Programu řešení ekologických škod vzniklých před privatizací
hnědouhelných těžebních společností v Ústeckém kraji a v Karlovarském kraji
a Programu řešení revitalizace po hornické a hutnické činnosti v Moravskoslezském
kraji, obsaženou v části II/5 materiálu č.j. 981/13;
II. souhlasí s realizací prioritních projektů, zajišťujících částečné dokončení
revitalizace předmětných území v Ústeckém kraji, Karlovarském kraji
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a v Moravskoslezském kraji, obsažených v příloze č. 1 a v příloze č. 2 části II
materiálu č.j. 981/13;

III. ukládá
1. 1. místopředsedovi vlády a ministru financí a ministru průmyslu
a obchodu zajistit ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů, od roku 2013 zadání veřejných zakázek na realizaci prioritních
projektů uvedených v bodě II tohoto usnesení,
2. 1. místopředsedovi vlády a ministru financí průběžně vyhodnocovat
finanční částku převedenou ze zvláštního účtu vedeného Ministerstvem financí podle
§ 4 zákona č. 178/2005 Sb., o zrušení Fondu národního majetku, ve znění pozdějších
předpisů, do státního rozpočtu České republiky na úhradu schodku důchodového účtu,
následně upravit odvody a případný přebytek mimo jiné použít k úhradě nákladů
na realizaci prioritních projektů výše uvedených programů.
Provedou:
1. místopředseda vlády
a ministr financí,
ministr průmyslu a obchodu

Předseda vlády
Ing. Jiří Rusnok, v. r.

