VLÁDA

ČESKÉ

REPUBLIKY

Čj. 2202/15

V Praze 15. ledna 2015

DODATEK Č.1 PROGRAMU
SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
která se koná v pondělí 19. ledna 2015 v 10:00 h
v zasedací síni budovy Úřadu vlády, Praha 1, nábřeží Edvarda Beneše 4

B. K projednání s rozpravou:
12.

Zajištění financování provozu a rozvoje Základních registrů po dobu trvání udržitelnosti
projektů a po tomto období
č.j. 1480/14 - bod 9 schůze vlády 7.1.2015
Předkládá: ministr vnitra

13.

Pokračování programu humanitárních evakuací
zdravotně
postižených
obyvatel
(MEDEVAC) pro rok 2015
č.j. 34/15
Předkládá: ministr vnitra

14.

Návrh na uspořádání pietní a diskusní akce
u příležitosti Mezinárodního dne památky
obětí holocaustu v roce 2015
č.j. 33/15
Předkládá: ministr zahraničních věcí

15.

Zajištění zvýšení bezpečnosti na letišti Václava
Havla Praha
č.j. 35/15
Předkládá: 1. místopředseda vlády pro ekonomiku
a ministr financí

16.

Zřízení Rady vlády pro konkurenceschopnost
a hospodářský růst
č.j. 32/15
Předkládají: místopředseda vlády pro
vědu‚ výzkum a inovace a ministr průmyslu a
obchodu
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17.

Veřejná zakázka „Zajištění zimní a běžné
údržby silnic I. třídy na období po 1. 5. 2015“
č.j. 1100/14 - bod 12 schůze vlády 14.1.2015
Předkládá: ministr dopravy

18.

Informace o aktuálním stavu návrhu novelizace relevantní legislativy vedoucí ke snížení
nákladů nutných k založení podniku ve smyslu
návrhu obecného nařízení pro ESI fondy a
požadavků Evropské komise
č.j. 8/15 - bod 2 Pro informaci schůze vlády
14.1.2015
Předkládá: ministryně spravedlnosti

C. K projednání bez rozpravy:
19.

Žádost o zabezpečení letecké dopravy hudebníků České filharmonie v rámci španělského
koncertního turné ve dnech 18., 19. a
20. 2. 2015
č.j. 31/15
Předkládá: ministr kultury
***

Pro informaci:
3.

Informace o veřejné zakázce „RADAR –
Opravy a udržování“ zadávané v jednacím
řízení bez uveřejnění
č.j. 27/15
Předkládá: ministr obrany

Předseda vlády
Mgr. Bohuslav Sobotka, v. r.

interní znění, které se může lišit od oficiální verze, která je na webu
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Za správnost: JUDr. Maria Paduchová

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

