Parlament České republiky

POSLANECKÁ SNĚMOVNA
5. volební období - 2006

rozpočtový výbor

P O Z V Á N K A
na pokračování 1. schůze
rozpočtového výboru, které se koná
dne 27. září 2006 v 9,00 hod.

v budově Poslanecké sněmovny, Sněmovní 4, Praha 1, místnost č. 111 Sněmovna

NÁVRH POŘADU :
od 9.00 hodin
9.
Vládní návrh zákona o přijetí úvěru Českou republikou od Evropské investiční banky
na financování protipovodňových opatření (tisk 33)
Uvede: představitel MZe
Zpravodaj: posl. P. Rafaj
od 9.30 hodin
10.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 574/2002 Sb., o přijetí rámcového
úvěru Českou republikou od Evropské investiční banky na financování odstraňování
povodňových škod z roku 2002 (tisk 32)
Uvede: představitel MF
Zpravodaj: posl. J. Smýkal
od 10.00 hodin
11.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve
znění pozdějších předpisů, a další související zákony (tisk 41)
Uvede: zástupce MF
Zpravodaj: posl. P. Braný
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od 11.30 hodin
12.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu
s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Rakouskou republikou o zamezení
dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku,
která byla podepsána v Praze dne 8. června 2006 (tisk 27)
Uvede: zástupce MF
Zpravodaj: posl. M. Vostrá
11.45 hodin
13.
Informace o pojišťování vývozních úvěrových rizik/leden až prosinec 2005 (tisk 3)
Uvede: zástupce MF a EGAP
Zpravodaj: posl. P. Suchánek
od 12.15 hodin
14.
Informace o podpořeném financování za rok 2005 (tisk 2)
Uvede: zástupce MF a ČEB
Zpravodaj: posl. P. Suchánek
od 14.00 hodin
15.
Zpráva České národní banky o inflaci – červenec (Zpráva o měnovém vývoji za 1.
pololetí).
Uvede: zástupce ČNB
Zpravodaj: posl. B. Sobotka
od 14.45 hodin
16.
Vládní návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 218/2002 Sb., o službě
státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a
ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon), ve znění pozdějších
předpisů, a některé další zákony (tisk 37)
Uvede: zástupce MPSV
Zpravodaj: posl. P. Hrnčíř
17.

Rozpočtová opatření a změny ve státním rozpočtu na rok 2006 schvalovaná výborem
- Senát - kapitola 303
- Ministerstvo pro místní rozvoj – kapitola 317
- změny parametrů akcí

18.

Stanovení podrobnějších vnitřních pravidel jednání rozpočtového výboru

19.

Sdělení předsedy, různé

20.

Návrh termínu a pořadu další schůze výboru
Mgr. Bohuslav SOBOTKA v.r.
předseda

V Praze dne 20. září 2006
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