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POSLANECKÁ SNĚMOVNA
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6. volební období

143
USNESENÍ
Kontrolního výboru
z 24. schůze dne 23. května 2012
k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve
veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších
předpisů, a zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném
a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 595/
Kontrolní výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR po stanovisku náměstka ministra
financí Ing. Jana Gregora, zpravodajské zprávě poslankyně Mgr. Zdeňky Horníkové a po
rozpravě
I.

p ř e r u š u j e projednávání sněmovního tisku 595 do 30. 6. 2012;

II.

p o v ě ř u j e předsedu Kontrolního výboru, aby ve spolupráci s Ministerstvem
financí, předsedou Rozpočtového výboru a předsedou Výboru pro veřejnou správu
a regionální rozvoj uspořádal ve variabilním týdnu tj. od 19. 6. 2012 seminář ke
sněmovnímu tisku 595;

III.

s t a n o v í harmonogram projednávání tohoto sněmovního tisku podle návrhu
zpravodajky:
- písemné pozměňovací návrhy předat na Kontrolní výbor do 30. 6. 2012,
- materiál se zpracovanými pozměňovacími návrhy předá Ministerstvo financí zpět na
Kontrolní výbor do 20. 7. 2012;

IV.

z m o c ň u j e předsedu výboru, aby s tímto usnesením seznámil předsedkyni
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, ministra financí, předsedu Rozpočtového výboru
a předsedu Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj.
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