VLÁDA

ČESKÉ

REPUBLIKY

Čj. 2226/15

V Praze 8. dubna 2015

PROGRAM
SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
která se koná ve středu 15. dubna 2015 v 10:00 h
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 zákona, kterým se mění zákon
č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a
jejím vystupování v právních vztazích, ve znění
pozdějších předpisů, a některé další zákony
č.j. 1440/14
Předkládá: 1. místopředseda vlády pro ekonomiku
a ministr financí

3.

Návrh zákona, kterým se mění zákon
č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších
předpisů, zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu
cizinců na území České republiky a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 221/2003 Sb., o dočasné ochraně
cizinců, ve znění pozdějších předpisů, a další
související zákony
č.j. 1551/14
Předkládá: ministr vnitra

4.

Návrh zákona, kterým se mění zákon
č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění
pozdějších předpisů, a některé další zákony
č.j. 12/15
Předkládá: ministr školství‚ mládeže a
tělovýchovy

2

5.

Návrh zákona, kterým se mění zákon
č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve
znění pozdějších předpisů
č.j. 322/15
Předkládá: ministr kultury

6.

Návrh zákona, kterým se mění zákon
č. 101/2001 Sb., o navracení nezákonně vyvezených kulturních statků, ve znění pozdějších
předpisů
č.j. 235/15
Předkládá: ministr kultury

7.

Návrh věcného záměru zákona o oceňování
majetku
č.j. 1581/14
Předkládá: 1. místopředseda vlády pro ekonomiku
a ministr financí

8.

Zpráva o plnění úkolů vyplývajících ze Strategie prevence kriminality v České republice
na léta 2012 až 2015 za rok 2014
č.j. 383/15
Předkládá: ministr vnitra

9.

Personální posílení úseku nepojistných sociálních dávek Úřadu práce ČR před koncem roku 2014 - druhá fáze
č.j. 371/15
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí

10.

Návrh Státní kulturní politiky na léta 2015 2020 ( s výhledem do roku 2025)
č.j. 393/15
Předkládá: ministr kultury

11.

Zpráva o plnění programů prevence před
povodněmi ke dni 31. 12, 2014
č.j. 384/15
Předkládá: ministři zemědělství, životního
prostředí a dopravy

12.

Akční plán rozvoje inteligentních dopravních
systémů (ITS) v ČR do roku 2020 (s výhledem
do roku 2050)
č.j. 386/15
Předkládá: ministr dopravy

interní znění, které se může lišit od oficiální verze, která je na webu
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13.

Aktualizace projektů III. a IV. TŽK ČR,
včetně komplexního řešení problematiky jejich
financování
č.j. 376/15
Předkládá: ministr dopravy

14.

Přestavba železničního uzlu Brno
č.j. 375/15
Předkládá: ministr dopravy

15.

Seznam všech významných veřejných zakázek
rezortu dopravy za rok 2015
č.j. 390/15
Předkládá: ministr dopravy

16.

Žádost o souhlas vlády s převodem nepotřebného majetku, se kterým má právo hospodařit
Správa železniční dopravní cesty, státní
organizace (celek 39)
č.j. 391/15
Předkládá: ministr dopravy

C. K projednání bez rozpravy:
17.

Zpráva o činnosti Bezpečnostní rady státu za
rok 2014
č.j. 400/15
Předkládá: předseda vlády

18.

Přehled o činnosti cenových kontrolních orgánů za rok 2014 pro Poslaneckou sněmovnu
Parlamentu ČR
č.j. 372/15
Předkládá: 1. místopředseda vlády pro ekonomiku
a ministr financí

19.

Odvolání a jmenování členů Dozorčích rad
České průmyslové zdravotní pojišťovny, Zdravotní pojišťovny Ministerstva vnitra České
republiky a Zaměstnanecké pojišťovny Škoda
za Ministerstvo financí
č.j. 401/15
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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20.

Návrh na přijetí změn Přílohy I a Přílohy II
Mezinárodní úmluvy proti dopingu ve sportu
č.j. 397/15
Předkládají: ministři školství‚ mládeže a
tělovýchovy a zahraničních věcí

D. Různé
***

Pro informaci:
1.

Informace o stavu čerpání a plnění usnesení
vlády č. 124/2015 za únor 2015
č.j. 392/15
Předkládá: ministryně pro místní rozvoj

2.

Informace o stavu přidělování gescí a plnění
legislativních závazků vyplývajících z členství
České republiky v Evropské unii za měsíc
únor 2015
č.j. 395/15
Předkládá: ministr pro lidská práva‚ rovné
příležitosti a legislativu

3.

Čtvrtletní zpráva o činnosti Vládního výboru
pro personální nominace (I. čtvrtletí 2015)
č.j. 389/15
Předkládá: vedoucí Úřadu vlády

4.

Informace o stavu realizace a financování
udržitelnosti výzkumných center financovaných z OP VaVpI
č.j. 385/15
Předkládá: ministr školství‚ mládeže a
tělovýchovy

5.

Přehled dopravních staveb s předpokládaným
zahájením v letech 2014 až 2016 (aktualizace
03/2015)
č.j. 374/15
Předkládá: ministr dopravy

interní znění, které se může lišit od oficiální verze, která je na webu
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6.

Informace o připravované nadlimitní veřejné
zakázce na zajištění provozu informačního
systému elektronické evidence tržeb („EET“)
č.j. 398/15
Předkládá: 1. místopředseda vlády pro ekonomiku
a ministr financí

7.

Informace pro vládu České republiky o zadávání nadlimitní veřejné zakázky s názvem
„Dodávky náhradních dílů, oprav a služeb pro
vrtulníky střední hmotnostní kategorie
Bell 412“ v jednacím řízení bez uveřejnění
č.j. 399/15
Předkládá: ministr vnitra

8.

Seznam významných veřejných zakázek podle
§ 16a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, pro rok 2015 u Úřadu vlády České
republiky
č.j. 388/15
Předkládá: vedoucí Úřadu vlády

9.

Seznam významných veřejných zakázek podle
§ 16a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, zadávaných pro rok 2015 v resortu Ministerstva
školství, mládeže a tělovýchovy
č.j. 394/15
Předkládá: ministr školství‚ mládeže a
tělovýchovy

Předseda vlády
Mgr. Bohuslav Sobotka, v. r.

Za správnost: Mgr. Stanislav Novotný

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

