VLÁDA

ČESKÉ

REPUBLIKY

Č.j.: 2282/13

V Praze dne 18. září 2013

PROGRAM
SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
která se koná ve středu 25. září 2013 v 09:00 hod.
v zasedací síni budovy Úřadu vlády, Praha 1, nábřeží Edvarda Beneše 4

A. Evropská agenda:
1.

Ústní informace členů vlády o aktuální
evropské problematice

B. K projednání s rozpravou:
2.

Návrh zákona o státním rozpočtu České
republiky na rok 2014 včetně rozpočtové
dokumentace
č.j. 983/13 - bod 2 schůze vlády 18.9.2013
Předkládá: 1.místopředseda vlády a ministr
financí

3.

Rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2014 a střednědobý výhled na
roky 2015 a 2016
č.j. 984/13 - bod 3 schůze vlády 18.9.2013
Předkládá: ministr dopravy

4.

Návrh rozpočtu Státního fondu rozvoje bydlení
na rok 2014 a střednědobého výhledu na roky
2015 - 2016
č.j. 1007/13 - bod 4 schůze vlády 18.9.2013
Předkládá: ministr pro místní rozvoj

5.

Návrh zákonného opatření Senátu, kterým se
mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na
všeobecné zdravotní pojištění, ve znění
pozdějších předpisů
č.j. 1033/13 - bod 25.b) schůze vlády 18.9.2013
Předkládá: ministr zdravotnictví
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6.

Zpráva o možných způsobech řešení krizové
situace ve vývoji hospodaření klíčových
průmyslových podniků a negativního výhledu
ve vývoji zaměstnanosti v Moravskoslezském
kraji - návrhy opatření
č.j. 1039/13 - bod 30 schůze vlády 18.9.2013
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu

7.

Řešení výplaty nepojistných dávkových systémů v resortu práce a sociálních věcí
č.j. 1012/13 - bod 5 schůze vlády 18.9.2013
Předkládá: ministr práce a sociálních věcí

8.

Informace o aktuálním stavu realizace Integrovaného operačního programu
č.j. 1029/13
Předkládá: ministr pro místní rozvoj

9.

Informace členům vlády o smluvních vztazích
se společností Microsoft, s.r.o. a obnovení
smluv na pořizování licencí k produktům
Microsoft
č.j. 1037/13
Předkládá: místopředseda vlády a ministr vnitra

10.

Informace o přípravě a odůvodnění významné
veřejné zakázky s názvem „Rámcová smlouva
na dodávky osobních vozidel a poskytování
souvisejících servisních služeb pro období let
2014 až 2017“, zadávané v otevřeném řízení s
uzavřením rámcové smlouvy s jedním
uchazečem
č.j. 1042/13
Předkládá: místopředseda vlády a ministr vnitra

11.

Informace o přípravě a odůvodnění významné
veřejné zakázky s názvem „Rámcová smlouva
na bezhotovostní odběr pohonných hmot
u čerpacích stanic formou karet“, zadávané
v otevřeném řízení s uzavřením rámcové
smlouvy s jedním uchazečem
č.j. 1044/13
Předkládá: místopředseda vlády a ministr vnitra

interní znění, které se může lišit od oficiální verze, která je na webu
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12.

Návrh změny osoby pověřené výkonem akcionářských práv v obchodní společnosti Státní
zkušebna zemědělských, potravinářských a
lesnických strojů, akciová společnost
č.j. 1047/13
Předkládá: ministr zemědělství

13.

Zpráva o plnění úkolů uložených vládou České
republiky za měsíc červenec a srpen 2013
č.j. 1041/13
Předkládá: vedoucí Úřadu vlády

C. K projednání bez rozpravy:
14.

Návrh na sjednání Minamatské úmluvy o rtuti
č.j. 1031/13
Předkládají: ministři životního prostředí a
zahraničních věcí

15.

Návrh na obeslání Diplomatické konference
o Minamatské úmluvě o rtuti (9. - 11. října 2013, Kumamoto a Minamata, Japonsko)
č.j. 1035/13
Předkládají: ministři životního prostředí a
zahraničních věcí

16.

Zpráva o pracovní návštěvě ministra zahraničních věcí ČR Jana Kohouta ve Slovenské
republice dne 20. srpna 2013
č.j. 1052/13
Předkládá: ministr zahraničních věcí

D. Různé

***

interní znění, které se může lišit od oficiální verze, která je na webu
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Pro informaci:
1.

Informace o záměru úpravy a rozšiřování
informačního systému „Integrovaný systém
plnění ohlašovacích povinností“ v návaznosti
na projekt „Celostátní informační systém pro
sběr a hodnocení informací o životním
prostředí“ prostřednictvím jednacího řízení
bez uveřejnění
č.j. 1036/13
Předkládá: ministr životního prostředí

2.

Informace o veřejné zakázce „Přístup k právnímu informačnímu systému CODEXIS
JUSTICE“
č.j. 1038/13
Předkládá: ministryně spravedlnosti a
předsedkyně Legislativní rady vlády

3.

Informace o veřejných zakázkách zadávaných
v jednacím řízení bez uveřejnění, v oblasti
zabezpečení komunikačních a informačních
systémů Armády České republiky
č.j. 1051/13
Předkládá: ministr obrany

4.

Informace o veřejných zakázkách zadávaných
výzvou k podání nabídky jednomu zájemci
v oblasti obranného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací
č.j. 1050/13
Předkládá: ministr obrany

5.

Informace o veřejné zakázce „Tryskací zařízení 2 Ks - II“
č.j. 1048/13
Předkládá: ministr obrany

Předseda vlády
Ing. Jiří Rusnok, v. r.

interní znění, které se může lišit od oficiální verze, která je na webu
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Za správnost: Ing. Zdeněk Med

interní znění, které se může lišit od oficiální verze, která je na webu

