Parlament České republiky

POSLANECKÁ SNĚMOVNA
2007
5. volební období
193
USNESENÍ
organizačního výboru
ze 41. schůze 5. prosince 2007

k návrhu na přikázání došlých návrhů k projednání výborům Poslanecké sněmovny a na určení
zpravodajů pro prvé čtení

Organizační výbor Poslanecké sněmovny
I. navrhuje podle § 46 odst. 4 písm. c) zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu
Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů, Poslanecké sněmovně, aby přikázala
k projednání
1

Návrh zastupitelstva hlavního města Prahy na vydání zákona, kterým se mění některé
zákony v oblasti cen /sněmovní tisk 341/
rozpočtovému výboru

2

Návrh poslanců Petra Gandaloviče, Jiřího Papeže, Pavla Kováčika, Jiřího Hanuše,
Michala Haška, Přemysla Rabase, Zdeňka Macha, Pavla Bohatce, Jaroslava Kleina,
Josefa Čerňanského a Petra Zgarby na vydání zákona, kterým se mění 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 zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací
a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších
předpisů /sněmovní tisk 342/
zemědělskému výboru

3

Návrh poslanců Waltera Bartoše, Marka Bendy, Zbyňka Novotného, Petra Plevy, Petra
Bratského, Jana Moravy, Tomáše Hasila, Ivana Ohlídala, Lenky Mazuchové, Věry
Jakubkové, Olgy Zubové a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004
Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský
zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 344/
výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež
a tělovýchovu

4

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu
s ratifikací Úmluva o zachování nemateriálního kulturního dědictví /sněmovní tisk 366/
zahraničnímu výboru
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Rozhodnutí vlády o přeletu a přistání letadla ozbrojených sil Bangladéšské lidové
republiky na území České republiky /sněmovní tisk 369/
výboru pro obranu;

II. určuje zpravodajem pro prvé čtení
ke sněmovnímu tisku 341 poslance Pavla Svobodu
ke sněmovnímu tisku 342 poslance Ladislava Skopala
ke sněmovnímu tisku 344 poslankyni Michaelu Šojdrovou
ke sněmovnímu tisku 366 poslankyni Kateřinu Jacques.

Miloslav Vlček v.r.
předseda Poslanecké sněmovny

Pavel Kováčik v.r.
ověřovatel organizačního výboru

