VLÁDA

ČESKÉ

REPUBLIKY

Č.j.: 2284/13

V Praze dne 25. září 2013

PROGRAM
SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
která se koná ve středu 2. října 2013 v 16:00 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.

Rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2014 a střednědobý výhled na
roky 2015 a 2016
č.j. 984/13 - bod 3 schůze vlády 25.9.2013
Předkládá: ministr dopravy

3.

Rámcový rezortní interní
program
č.j. 746/13
Předkládá: předseda vlády

4.

Návrh programu veřejných zakázek aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a
inovací „Rozvoj ozbrojených sil České republiky“
č.j. 1076/13
Předkládá: ministr obrany

5.

Analýza stavu na úseku stavebních úřadů
speciálních staveb
č.j. 1069/13
Předkládá: ministr pro místní rozvoj

protikorupční
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6.

Odůvodnění veřejných zakázek na výstavbu
pozemních komunikací „Silnice I/11, stavba
Nebory - Oldřichovice a silnice I/11, stavba
Oldřichovice - Bystřice“
č.j. 1053/13
Předkládá: ministr dopravy

7.

Návrh na zabezpečení provozu utajované části
systému EU Extranet ČR pro vnitrostátní
distribuci utajovaných dokumentů Rady
Evropské unie v letech 2014-2016
č.j. 1077/13
Předkládá: ministr zahraničních věcí

8.

Návrh kandidátů na Národní cenu vlády Česká
hlava za rok 2013
č.j. 1066/13
Předkládá: předseda vlády

C. K projednání bez rozpravy:
9.

Návrh na odvolání a jmenování členů a
náhradníků Státní volební komise
č.j. 1056/13
Předkládá: místopředseda vlády a ministr vnitra

10.

Návrh na sjednání Dohody mezi Českou
republikou a Bahamským společenstvím
o výměně informací v daňových záležitostech
č.j. 1063/13
Předkládají: 1.místopředseda vlády a ministr
financí a ministr zahraničních věcí

11.

Návrh na sjednání Dohody mezi Českou
republikou a Monackým knížectvím o výměně
informací v daňových záležitostech
č.j. 1064/13
Předkládají: 1.místopředseda vlády a ministr
financí a 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 naplňování Dekády romské
inkluze 2005 - 2015 v roce 2012
č.j. 1072/13
Předkládají: předseda vlády a zmocněnkyně vlády
pro lidská práva

2.

Informace o plnění usnesení vlády týkajících se
integrace romské menšiny a aktivního postupu
státní správy při uskutečňování opatření
přijatých souvisejícími usneseními vlády ke dni
31. prosince 2012
č.j. 1073/13
Předkládají: předseda vlády a zmocněnkyně vlády
pro lidská práva

3.

Informace o realizaci Programu regenerace
městských památkových rezervací a městských
památkových zón s důrazem na období
let 2010 - 2012
č.j. 1057/13
Předkládá: ministr kultury

4.

Návrh na uzavření tří smluv na zajištění Auditu realizace projektů 4., 5. a 8. Výzvy oblasti
intervence 3.2 Integrovaného operačního programu
č.j. 1071/13
Předkládá: ministr zdravotnictví

5.

Informace o změně použití nespotřebovaných
finančních prostředků v rámci programu
humanitárních evakuací zdravotně postižených
obyvatel (MEDEVAC)
č.j. 1060/13
Předkládá: místopředseda vlády a ministr vnitra

6.

Informace o veřejné zakázce „Adresné zvaní
pojištěnců z cílových skupin screeningových
programů“ zadávané v jednacím řízení bez
uveřejnění v rámci projektu Systém podpory
prevence vybraných nádorových onemocnění
v ČR - screeningové programy
č.j. 1070/13
Předkládá: ministr zdravotnictví

interní znění, které se může lišit od oficiální verze, která je na webu
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7.

Informace o veřejné zakázce zadávané mimo
působnost zákona o veřejných zakázkách na
nákup spojovacího zařízení pro podporu
schopností C4ISTAR
č.j. 1074/13
Předkládá: ministr obrany

8.

Informace o veřejné zakázce zadávané
prostřednictvím alianční agentury NSPA na
nákup munice
č.j. 1075/13
Předkládá: ministr obrany

9.

Informace o průběhu a výsledcích diplomatické konference k uzavření mezinárodní
smlouvy Světové organizace duševního vlastnictví o usnadnění přístupu nevidomých
k vydaným dílům a návrh na další postup
č.j. 1067/13
Předkládá: ministr kultury

Předseda vlády
Ing. Jiří Rusnok
v z. Ing. Jan Fischer, CSc., v. r.
1. místopředseda vlády

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

