Parlament České republiky

Poslanecká sněmovna
5. volební období - 2007
rozpočtový výbor

Upravená

P O Z V Á N KA
na 3. část 9. schůze
rozpočtového výboru, která se koná
ve středu 11. dubna 2007
od 9.00 hodin
v budově Poslanecké sněmovny, Sněmovní 4, Praha 1, místnost č. 111 Sněmovna
NÁVRH POŘADU1/:
středa 11. dubna
od 9.00 hodin
1.
Vládní návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní
a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (tisk 124) –
dokončení
Rekapitulace: posl. M. Vostrá
Přizváni: MF
od 9.45 hodin
2.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu ČR k vyslovení souhlasu s ratifikací
Smlouva mezi Českou republikou a Tádžickou republikou o zamezení dvojímu
zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku, která byla podepsána v Dušanbe dne
7. listopadu 2006 (tisk 135)
Uvede: představitel MF
Zpravodaj: posl. M. Vostrá
od 10.00 hodin
3.
Vládní návrh zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu části
rozpočtovaného schodku státního rozpočtu ČR na rok 2007 (tisk 148)
Uvede: představitel MF
Zpravodaj: posl. P. Suchánek
od 10.30 hodin
4.
Návrh poslanců Karla Šplíchala, Pavla Ploce a Petra Bratského na vydání zákona
o zvláštním příspěvku zasloužilým reprezentantům, kteří získali medailové ocenění na
olympijských hrách (tisk 126)
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Uvede: zástupce předkladatelů
Zpravodaj: posl. V. Votava
Přizváni: MF
od 11. 00 hodin
5.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 219/1995 Sb., devizový zákon, ve
znění pozdějších předpisů, a zákon č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu
zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby a o změně zákona č.
569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a
zákona č. 357/1992., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve
znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů (tisk 156)
Uvede: představitel MF
Zpravodaj: posl. A. Michalík
od 11. 30 hodin
6.
Návrh časového harmonogramu projednávání stáního závěrečného účtu ČR za rok
2006 v Poslanecké sněmovně a jejích orgánech vč. návrhu na přikázání jeho kapitol
Uvede: posl. B. Sobotka
7.
8.
9.
10.
11.

Zprávy
Rozpočtová opatření
Informace o činnosti podvýborů
Sdělení předsedy, různé
Návrh termínu a pořadu další schůze výboru

od 14.30 hodin
12. Návštěva ČSÚ
 Vládní návrh státního závěrečného účtu České republiky za rok 2006,
kapitola 345 – Český statistický úřad – předjednání
Uvede: představitel ČSÚ
Zpravodaj: posl. P. Suchánek
 Hlavní úkoly ČSÚ v následujícím období
 Prohlídka pracovišť

V Praze dne 27. března 2007

Mgr. Bohuslav S o b o t k a v.r.
předseda výboru
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