VLÁDA

ČESKÉ

REPUBLIKY

Č. j.: 2262/14

V Praze 24. července 2014

PROGRAM
SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
která se koná ve středu 30. července 2014 v 15:00 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 nařízení vlády, kterým se mění nařízení
vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů
vzdělání v základním, středním a vyšším
odborném vzdělávání, ve znění nařízení vlády
č. 367/2012 Sb.
č.j. 725/14
Předkládá: ministr školství‚ mládeže a
tělovýchovy

3.

Senátní návrh zákona o Národním parku
Šumava a o změně zákona č. 114/1992 Sb.,
o ochraně přírody a krajiny, ve znění
pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 250)
č.j. 874/14
Předkládá: ministr pro lidská práva‚ rovné
příležitosti a legislativu

4.

Návrh poslanců Stanislava Polčáka a Věry
Kovářové na vydání zákona, kterým se mění
zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 249)
č.j. 873/14
Předkládá: ministr pro lidská práva‚ rovné
příležitosti a legislativu
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5.

Návrh na zrušení usnesení vlády ze dne
11. dubna 2012 č. 253 k Předpokladům a
východiskům pro přípravu ústavního zákona
o rozpočtové kázni a odpovědnosti
č.j. 872/14
Předkládá: předseda vlády

6.

Návrh usnesení vlády o pravidelné aktualizaci
priorit činnosti zpravodajských služeb České
republiky
č.j. 745/14 - bod 12 schůze vlády 21.7.2014
Předkládá: předseda vlády

7.

Analýza prokazování původu majetku a
možnosti jeho odčerpávání
č.j. 878/14
Předkládá: 1. místopředseda vlády pro ekonomiku
a ministr financí

8.

Posílení zdrojů systému veřejného zdravotního
pojištění v roce 2014
č.j. 846/14
Předkládá: 1. místopředseda vlády pro ekonomiku
a ministr financí

9.

Zajištění finančních prostředků pro jednorázový příspěvek na provoz Fakultní
nemocnici u sv. Anny v Brně a Nemocnici Na
Bulovce
č.j. 869/14
Předkládá: ministr zdravotnictví

10.

Návrh usnesení vlády k používání národního
elektronického nástroje (NEN) v rámci národní
infrastruktury pro elektronické zadávání
veřejných zakázek (NIPEZ)
č.j. 656/14 - bod 26 schůze vlády 14.7.2014
Předkládá: ministryně pro místní rozvoj

11.

Návrh víceletého programu podpory dalšího
uplatnění udržitelných biopaliv v dopravě na
období 2015 - 2020
č.j. 849/14
Předkládá: ministr zemědělství

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

Návrh Statutu a Jednacího řádu Rady vlády
pro koordinaci boje s korupcí
č.j. 870/14
Předkládá: ministr pro lidská práva‚ rovné
příležitosti a legislativu

13.

Schválení smlouvy o bezúplatném převodu
pozemků podle bodu III. usnesení vlády ČR ze
dne 16. června 2014 č. 463
č.j. 862/14
Předkládá: ministr obrany

14.

Ustanovení hodnotící komise pro posouzení a
hodnocení nabídek uchazečů o veřejnou
zakázku podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,
týkající se „Zajištění zimní a běžné údržby
silnic I. třídy na období po 30. 9. 2014“
č.j. 866/14
Předkládá: ministr dopravy

15.

Zpráva o plnění úkolů uložených vládou České
republiky za měsíc červen 2014
č.j. 871/14
Předkládá: vedoucí Úřadu vlády

C. K projednání bez rozpravy:
16.

Národní zpráva České republiky pro účely
Společné úmluvy o bezpečnosti při nakládání
s vyhořelým palivem a o bezpečnosti při nakládání s radioaktivními odpady
č.j. 858/14
Předkládají: předseda vlády a předsedkyně
Státního úřadu pro jadernou bezpečnost

17.

Jmenování předsedy Krajského soudu v Brně
č.j. 835/14 - bod 14 schůze vlády 21.7.2014
Předkládá: ministryně spravedlnosti

18.

Zpráva o pracovní návštěvě prezidenta republiky Miloše Zemana ve Francouzské republice,
která se uskutečnila dne 6. června 2014
č.j. 845/14
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.

Výroční zpráva o činnosti Agentury pro
sociální začleňování v roce 2013
č.j. 856/14
Předkládá: ministr pro lidská práva‚ rovné
příležitosti a legislativu

2.

Informace o stavu přípravy a realizace
rychlostní silnice R35 na území Pardubického
kraje
č.j. 875/14
Předkládá: ministr dopravy

3.

Informace o přípravě nadlimitní veřejné
zakázky na zajištění rozvoje komunikační a
systémové infrastruktury MPSV v jednacím
řízení bez uveřejnění
č.j. 851/14
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí

4.

Informace o přípravě nadlimitní veřejné
zakázky „Úprava elektronického aukčního
systému využitého ve výběrovém řízení na
volné kmitočty v roce 2013, příprava a
provedení aukční procedury volných kmitočtů
v rámci výběrového řízení organizovaného
zadavatelem na udělení práv k využívání
rádiových kmitočtů v pásmech 1800 a 2600
MHz“
č.j. 860/14
Předkládají: ministr průmyslu a obchodu a
předseda Rady Českého telekomunikačního úřadu

5.

Informace o přípravě nadlimitní veřejné
zakázky „Implementace technického modulu
SPECTRAemc do prostředí SPECTRA_Plus“
č.j. 861/14
Předkládají: ministr průmyslu a obchodu a
předseda Rady Českého telekomunikačního úřadu

6.

Informace o veřejné zakázce „Úpravy Informačního systému o veřejných zakázkách v roce
2014“
č.j. 863/14
Předkládá: ministryně pro místní rozvoj

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

Informace o přípravě nadlimitní veřejné
zakázky s názvem „Podpora státní správy
v oblasti vodního hospodářství“ zadávané
mimo působnost zákona o veřejných zakázkách
č.j. 877/14
Předkládá: ministr životního prostředí

8.

Informace o průběhu a výsledcích 67. zasedání
Světového zdravotnického shromáždění, které
se konalo ve dnech 19. - 24. května 2014
v Ženevě
č.j. 859/14
Předkládají: ministři zdravotnictví a zahraničních
věcí

9.

Informace o průběhu a výsledcích jednání
delegace České republiky na zasedání Rady
pro zahraniční věci dne 23. června 2014 a na
zasedání Rady pro obecné záležitosti dne
24. června 2014 v Lucemburku
č.j. 852/14
Předkládá: ministr zahraničních věcí

Předseda vlády
Mgr. Bohuslav Sobotka, v. r.

Za správnost: JUDr. Maria Paduchová

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

