VLÁDA

ČESKÉ

REPUBLIKY

Č.j.: 2264/14

V Praze dne 31. července 2014

PROGRAM
SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
která se koná ve středu 6. srpna 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. 290/1995 Sb., kterým se stanoví
seznam nemocí z povolání, ve znění nařízení
vlády č. 114/2011 Sb.
č.j. 834/14
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí

3.

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení
vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence
úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu
č.j. 831/14
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí

4.

Návrh Zastupitelstva Ústeckého kraje na
vydání zákona, kterým se mění zákon
č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve
znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk
č. 264)
č.j. 896/14
Předkládá: ministr pro lidská práva‚ rovné
příležitosti a legislativu

5.

Analýza prokazování původu majetku a
možnosti jeho odčerpávání
č.j. 878/14 - bod 7 schůze vlády 30.7.2014
Předkládá: 1. místopředseda vlády pro ekonomiku
a ministr financí
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6.

Strategie dočerpání Integrovaného operačního
programu
č.j. 900/14
Předkládá: ministryně pro místní rozvoj

7.

Udržitelnost výstupů projektů financovaných
IOP
č.j. 901/14
Předkládá: ministryně pro místní rozvoj

8.

Strategie dočerpání Operačního programu
Podnikání a inovace
č.j. 903/14
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu

9.

Strategie dočerpání Operačního programu
Doprava
č.j. 904/14
Předkládá: ministr dopravy

10.

Plnění opatření č. 8.3 z Plánu využití NSRR
(strategie pro dočerpání prostředků OPŽP)
č.j. 898/14
Předkládá: ministr životního prostředí

11.

Strategie dočerpání prostředků Operačního
programu Lidské zdroje a zaměstnanost
č.j. 743/14 - bod 8 Pro informaci schůze vlády
9.7.2014
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí

12.

Udržitelnost center výzkumu a vývoje
podpořených z Operačního programu Výzkum
a vývoj pro inovace
č.j. 907/14
Předkládá: ministr školství‚ mládeže a
tělovýchovy

13.

Strategie dočerpání finančních prostředků
Operačního programu Výzkum a vývoj pro
inovace
č.j. 908/14
Předkládá: ministr školství‚ mládeže a
tělovýchovy

interní znění, které se může lišit od oficiální verze, která je na webu
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14.

Informace o přijatých opatřeních a možnostech
využití disponibilní alokace Operačního
programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
č.j. 909/14
Předkládá: ministr školství‚ mládeže a
tělovýchovy

15.

Národní dokument k územní dimenzi
č.j. 829/14 - bod 8 schůze vlády 21.7.2014
Předkládá: ministryně pro místní rozvoj

16.

Metodický pokyn pro využití integrovaných
nástrojů v programovém období 2014-2020
č.j. 837/14 - bod 9 schůze vlády 21.7.2014
Předkládá: ministryně pro místní rozvoj

17.

Návrh víceletého programu podpory dalšího
uplatnění udržitelných biopaliv v dopravě
na období 2015 - 2020
č.j. 849/14 - bod 11 schůze vlády 30.7.2014
Předkládá: ministr zemědělství

18.

Výroční zpráva o činnosti Podpůrného a
garančního rolnického a lesnického fondu, a.s.
za rok 2013, s přehledem čerpání finančních
prostředků a poskytnutých záruk k úvěrům
č.j. 905/14
Předkládá: ministr zemědělství

19.

Změna Zásad vlády pro poskytování dotací
ze státního
rozpočtu
České
republiky
nestátním neziskovým organizacím ústředními
orgány státní správy
č.j. 882/14
Předkládá: ministr pro lidská práva‚ rovné
příležitosti a legislativu

20.

Návrh na prodloužení termínu pro realizaci
dispozice schválené u objektu občanské
vybavenosti v obci Březová
č.j. 894/14
Předkládá: 1. místopředseda vlády pro ekonomiku
a ministr financí

interní znění, které se může lišit od oficiální verze, která je na webu
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C. K projednání bez rozpravy:
21.

Účast delegace ČR vedené prezidentem
republiky
na
summitu
Organizace
Severoatlantické smlouvy v Celtic Manor
ve Velké Británii ve dnech 4. - 5. září 2014
č.j. 895/14
Předkládá: ministr zahraničních věcí

22.

Zpráva o státní návštěvě prezidenta Slovenské
republiky Andreje Kisky v České republice
ve dnech 8. - 9. července 2014
č.j. 879/14
Předkládá: ministr zahraničních věcí

D. Různé
***

Pro informaci:
1.

Informace
o
problémových
projektech
v Integrovaném operačním programu
č.j. 899/14
Předkládá: ministryně pro místní rozvoj

2.

Informace o stavu přípravy programů a řešení
předběžných podmínek pro programové
období 2014-2020 - červenec 2014
č.j. 902/14
Předkládá: ministryně pro místní rozvoj

3.

Pravidelná pololetní informace pro členy vlády
České
republiky
o
stavu
smluvního
zabezpečení a čerpání finančních prostředků
z privatizačních výnosů Ministerstva financí
(prostředků bývalého Fondu národního
majetku ČR) k řešení ekologických závazků
při privatizaci za období od 1. 1. 2014 do 30. 6.
2014 a celkově od počátku privatizace
č.j. 884/14
Předkládá: 1. místopředseda vlády pro ekonomiku
a ministr financí

4.

Výroční zpráva o činnosti Ústavu pro odborné
zjišťování příčin leteckých nehod za rok 2013
č.j. 885/14
Předkládá: ministr dopravy
interní znění, které se může lišit od oficiální verze, která je na webu
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5.

Informace o nadlimitní veřejné zakázce
„Dekódování šifrovaných datových komunikací“ zadávané na základě výjimky podle
§ 18 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách
č.j. 883/14
Předkládá: ministr vnitra

6.

Informace o veřejné zakázce „Nákup munice
2014/VI-NSPA“
č.j. 887/14
Předkládá: ministr obrany

7.

Informace o veřejné zakázce „Služby
zpracování dat-Sledování provozuschopnosti
vybraných motorů TRIBOLOGIE v letech
2014 až 2017“ zadávané z důvodu využití
obecné výjimky podle ustanovení § 18 odst. 1
písm. e) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „zákon“) zadávacím postupem mimo
působnost tohoto zákona a to státnímu
podniku
č.j. 888/14
Předkládá: ministr obrany

8.

Informace o nadlimitních veřejných zakázkách
„Servisní podpora pro vrtulníky řady Mi“ a
„Generální opravy vrtulníků Mi-8, Mi-17,
Mi-171Š a Mi-24/35“, na které je aplikována
výjimka podle § 18 zákona č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších
předpisů
č.j. 889/14
Předkládá: ministr obrany

9.

Informace o veřejné zakázce „Komunikační a
informační modul KIM 5“ podle bodu I/1. a)
aa) usnesení vlády ze dne 10. dubna 2013
č. 246, před zahájením jednání o uzavření
smlouvy
č.j. 890/14
Předkládá: ministr obrany

10.

Informace o veřejné zakázce „Pozáruční servis
systémů zabezpečení informací C2 vzdušných
sil, opravy a udržování“
č.j. 891/14
Předkládá: ministr obrany
interní znění, které se může lišit od oficiální verze, která je na webu
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11.

Informace o veřejné zakázce „Léčivé
přípravky a zdravotnické prostředky – II.“
zadávané v jednacím řízení bez uveřejnění
č.j. 892/14
Předkládá: ministr obrany

12.

Informace o veřejné zakázce „Pronájem a
servis diskových datových úložišť DVISÚ, FIS
a ISL“ podle bodu I/1. a) ab) usnesení vlády
ze dne 10. dubna 2013 č. 246, před zahájením
jednání o uzavření smlouvy
č.j. 893/14
Předkládá: ministr obrany

13.

Informace o průběhu a výsledcích 5. zasedání
smluvních
stran
Úmluvy
o
přístupu
k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování
a přístupu k právní ochraně v záležitostech
životního prostředí a 2. zasedání smluvních
stran Protokolu o registrech úniků a přenosů
znečišťujících látek (30. červen – 4. červenec
2014, Maastricht, Nizozemí)
č.j. 886/14
Předkládá: ministr životního prostředí

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

