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P O S LAN E C K Á

SNĚMOVNA
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------------------------------------------------------------5. volební období

výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu

Zápis

1. schůze
výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu,
konané dne 13. září od 10.00 hod.
v místnosti č. 106/1. patro v budově Poslanecké sněmovny Parlamentu,
Sněmovní 4, Praha 1

Září

- 213. 9. 2006
Z jednání ustavující schůze výboru nebyl omluven žádný poslanec.
Jednání řídil poslanec Grebeníček, pověřený předsedou sněmovny.
Přítomni dle prezenční listiny.
Hlasování probíhá hlasovacím zařízením, posl. Novotný a posl. Bičík hlasují aklamací.
Jednání výboru svolal z pověření předsedy Poslanecké sněmovny poslanec Grebeníček a ještě
před zahájením jednání výboru se všichni poslanci jednotlivě představili.
Poté byl projednáván návrh programu, jak jej posl. Grebeníček předložil.
Rozprava k programu schůze:
- posl. Pleva - navrhuje zařadit na tuto schůzi bod zřízení podvýborů
- 1. hlas. - zařazení bodu - zřízení podvýborů 17 (všichni) pro
- 2. hlas. - schválení programu jako celku - 17 (všichni) pro
bod 1. - volba ověřovatelů výboru
Posl. Grebeníček navrhl stanovit počet ověřovatelů, tak aby byly zastoupeny všechny kluby - tj. 4
poslanci
- 3. hlas. 17 (všichni) pro
stanoven způsob volby ověřovatelů veřejnou volbou
- 4. hlas. - 17 (všichni) pro
stanoveno, že bude o všech ověřovatelích hlasováno najednou aklamací
- 5. hlas. - 17 (všichni) pro
předloženy tyto návrhy na ověřovatele
- posl. Bartoš - navrhl posl. Novotného,
- posl. Jandák - navrhl - posl. Zelenkovou,
- posl. Grebeníček - navrhl posl. Bičíka,
- posl. Šojdrová - navrhla posl. Zubovou,
- 6. hlas. - 17 (všichni) pro
bod 2. - volba předsedy výboru
Pro volbu předsedy výboru bylo použito ustanovení jednacího řádu pro volby předsedy výboru.
Řídící schůze navrhl pro volbu předsedy použít jako členy volební komise zvolené ověřovatele.
- 7. hlas. - 17 (všichni) pro

- 3Poté následovala krátká přestávka, aby si volební komise zvolila svého předsedu, kterým se stal
posl. Bičík.
Ještě před předáním slova předsedovi volební komise, aby mohl přijmout návrhy na předsedu
výboru, seznámil předsedající členy výboru stručně s průběhem voleb, neboť pro některé z nich
jde o první volby v Poslanecké sněmovně. Po této informaci předal slovo posl. Bičíkovi.
Posl. Bičík - vyzval poslance, aby předložili návrhy na kandidáty
klub ODS navrhl posl. Waltera Bartoše
- poslanec Jandák - klub ČSSD nenavrhuje svého kandidáta, podporují posl. Bartoše
zástupci ostatních klubů uvedli, že nenavrhují nikoho
poté vyhlášena přestávka v délce trvání 30 minut pro vytvoření hlasovacích lístků a aby měli
členové volební komise čas tyto hlasovací lístky parafovat
po těchto 30ti minutách vydány hlasovací lístky
na vydávání hlasovacích lístků a provedení volby vyhrazeno 5 minut a poté 15 minut pro volební
komisi na sečtení hlasů
po 20 minutách opět pokračovala schůze k vyhlášení výsledků 1. kola 1. volby předsedy výboru,
kde předseda volební komise uvedl, že byl 18 hlasy z 18 přítomných poslanců zvolen předsedou
výboru poslanec Walter Bartoš
bod 3. - volba místopředsedů výboru
- posl. Grebeníček vyzval poslance k předkládání návrhů na stanovení počtu místopředsedů
a způsob volby
rozprava:
- posl. Pleva - navrhl veřejnou volbu
- 8. hlas. - 18 (všichni) pro
- posl. Pleva - navrhl počet na 5 místopředsedů
- 9. hlas. - 18 (všichni) pro
Návrhy:
posl. Bartoš - navrhl - posl. Hasila
posl. Jandák - navrhl - posl. Mertinovou
posl. Bičík - navrhl - posl. Grebeníčka
klub ČSSD - navrhuje - posl. Jandáka
klub KDU-ČSL - navrhl - posl. Šojdrovou
- 9. hlas. - 18 (všichni) pro
bod 4. - zřízení podvýborů

- 4- posl. Pleva navrhl zřídit tyto podvýbory:
- podvýbor pro vědu a vzdělání,
- podvýbor pro kulturu a mediální legislativu,
- podvýbor pro mládež a sport.
- 11. hlas. - 18 (všichni) pro
Schválena pozvánka příští schůze.
- 12. hlas. - 18 (všichni) pro

Zbyněk Novotný v. r.
ověřovatel
výboru pro vědu, vzdělání,
kulturu, mládež a tělovýchovu

Miroslav Grebeníček v. r.
pověřen řízením
výboru pro vědu, vzdělání,
kulturu, mládež a tělovýchovu

