VLÁDA

ČESKÉ

REPUBLIKY

Č.j.: 2264/14

V Praze dne 4. srpna 2014

DODATEK Č. 1 PROGRAMU
SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
která se koná ve středu 6. srpna 2014 v 09:00 hod.
v zasedací síni budovy Úřadu vlády, Praha 1, nábřeží Edvarda Beneše 4

B. K projednání s rozpravou:
23.

Shrnutí strategií dočerpání operačních
programů 2007-2013
č.j. 926/14
Předkládá: ministryně pro místní rozvoj

24.

Strategie pro dočerpání prostředků v OPTP
č.j. 928/14
Předkládá: ministryně pro místní rozvoj

25.

Strategický rámec rozvoje veřejné správy
České republiky pro období 2014 - 2020 a
zřízení Rady vlády pro veřejnou správu
č.j. 930/14
Předkládá: ministr vnitra

26.

Návrh usnesení vlády o pravidelné aktualizaci
priorit činnosti zpravodajských služeb České
republiky
č.j. 745/14 - bod 6 schůze vlády 30.7.2014
Předkládá: předseda vlády

27.

Aktualizace statutárních dokumentů Výboru
pro Evropskou unii - Statutu Výboru pro
Evropskou unii, Jednacího řádu Výboru pro
Evropskou unii na vládní úrovni, Jednacího
řádu Výboru pro Evropskou unii na pracovní
úrovni
č.j. 935/14
Předkládá: předseda vlády

2
28.

Směrnice vlády o postupu při nakládání
s dokumenty Rady a jinými dokumenty
Evropské unie, projednávání záležitostí
Evropské unie v Senátu a Poslanecké
sněmovně Parlamentu České republiky a
přípravě českého jazykového znění právních
aktů (směrnice o nakládání s dokumenty
Evropské unie)
č.j. 915/14
Předkládá: ministr pro lidská práva‚ rovné
příležitosti a legislativu

29.

Statut Rady vlády pro energetickou
surovinovou strategii České republiky
č.j. 924/14
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu

a

C. K projednání bez rozpravy:
30.

Žádost Rozpočtovému výboru Poslanecké
sněmovny Parlamentu České republiky
o povolení změny závazných ukazatelů státního
rozpočtu na rok 2014 kapitoly 346 Český úřad
zeměměřičský a katastrální
č.j. 922/14
Předkládají: ministr zemědělství a předseda
Českého úřadu zeměměřického a katastrálního

31.

Návrh na odvolání vládního zmocněnce pro
česko-bavorskou výstavu
č.j. 936/14
Předkládá: předseda vlády

32.

Závěrečná zpráva vládního zmocněnce pro
rozšíření Jaderné elektrárny Temelín
č.j. 937/14
Předkládá: předseda vlády
***

Pro informaci:
14.

Informace o stavu čerpání a plnění usnesení
vlády č. 144/2014 za červen 2014
č.j. 925/14
Předkládá: ministryně pro místní rozvoj

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

3
15.

Informace o postupu legislativních prací
na novele nařízení vlády č. 135/2009 Sb.,
o poskytnutí
jednorázového
příspěvku
ke zmírnění některých křivd způsobených
komunistickým režimem, ve znění nařízení
vlády č. 51/2013 Sb.
č.j. 929/14
Předkládá: ministr vnitra

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

