Příloha č. 1
Věc: Přesídlení krajanů z Kazachstánu

Na základě podnětu odboru azylové a migrační politiky MV ČR předkládáme komisi k projednání a vyjádření podklady k problematice integrace krajanů z Kazachstánu – konkrétně k možnostem města Jeseník nabídnout integrační byt nebo byty za účelem přesídlení krajanů.
_____________________
Vláda ČR každoročně schvaluje uvolnění finančních prostředků(dotace), které jsou určeny pro získávání potřebných integračních bytů a  na rozvoj infrastruktury obcí/měst, které nájemní bydlení krajanům a azylantům nabídnou. 
Usnesením č. 1248 z 1.11.2006 vláda schválila postup při dokončení přesídlení osob s prokázaným českým původem (krajanů) z Kazachstánu a způsob jeho financování :
	poskytnutí účelové neinvestiční dotace na opravu bytového fondu v majetku města a rozvoj infrastruktury města  a to:

	na zajištění bydlení ve výši 150 tis. Kč na přesídlence-nájemce bytu a částku 50 tis. Kč na každou další oprávněnou osobu, která bude žít ve společné domácnosti
	na rozvoj infrastruktury obce ve výši 150 tis. Kč na přesídlence-nájemce bytu a částku 10 tis. Kč na každou další oprávněnou osobu ve společné domácnost

dotace na jazykovou přípravu ve výši 40 tis. Kč za každou rodinu, která bude ve městě ubytována v samostatném bytě.
	účelová dotace na integraci přesídlenců v prvních šesti měsících pobytu ve výši 36 tis. Kč na každou rodinu ubytovanou ve městě.
	finanční příspěvek (tzv. startovné) na první měsíc pobytu ve výši 8 tis. Kč na každou osobu starší 18 let a 4 tis. Kč na každou osobu mladší 18 let. 
	jednorázový finanční příspěvek na vybavení domácnosti ve výši 20 tis. Kč na rodinu.

finanční prostředky na výplatu opakujících se finančních příspěvků (náhrad důchodu a náhrad k důchodu) přesídleným krajanům a souvisejících výdajů ve výši 2 000 tis. Kč ročně.
	finanční prostředky na pokrytí dalších nákladů spojených s přesídlením krajanů v celkové výši 10 000 tis., Kč.

Podmínkou k poskytnutí shora uvedených finančních prostředků je zajištění bydlení krajanů v obecním nájemním bytě a  je vázáno na konkrétní byt. 
Rozhodnutí o poskytnutí dotace vydává ministr vnitra na základě žádosti města. Město se zavazuje uzavřít smlouvu o nájmu bytu s krajanem na dobu jednoho roku s možností opakovaného prodloužení této smlouvy
Dotace je potom vyplácena ve 2 krocích: 
	dotace na bydlení a na rozvoj obce – po vydání rozhodnutí

ostatní příspěvky – po uzavření nájemní smlouvy
________________________
Stanovisko komise pro rodinu a sociální věci:

	komise doporučuje - nedoporučuje, aby se město Jeseník zapojilo do Státního integračního programu v oblasti zajištění bydlení pro krajany z Kazachstánu.
	Komise doporučuje - nedoporučuje, aby v roce 2007 byl  pro bydlení krajanů z Kazachstánu nabídnut  byt/byty  z bytového fondu města.
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