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Na školy dostanou kraje asi
miliardu, 135 milionů
lékařské fakulty
Vláda v demisi pošle do regionálního
školství letos na platy navíc miliardu
korun. O převod požádal ministr
Robert Plaga (ANO). Včera také
kabinet schválil 135 milionů pro
vyučující na lékařských fakultách.
Informace uvedl po jednání vlády
premiér v demisi Andrej Babiš
(ANO). Asociace krajů rozhodnutí o
navýšení peněz pro regionální
školství uvítala. Babiš také údajně
příští rok počítá kvůli požadovanému
nárůstu počtu studentů na
lékařských fakultách s posílením
jejich rozpočtů o 650 milionů.

Návrh rozpočtu 2019
K prvnímu návrhu rozpočtu se vláda
vrátí za týden ve středu na večerním
jednání.

0,9 procenta
Nový program na podporu
investic navrhuje EK
Včera navrhla Evropská komise (EK)
vytvořit program InvestEU na
podporu hospodářského růstu,
zaměstnanosti a inovací v Evropě. V
rozpočtovém období 2021 až 2027
by měl tento program přinést
dodatečné investice v objemu přes
650 miliard eur (16,7 bilionu Kč),
především ze soukromého sektoru.
Má spojit pod jednu střechu různé
finanční nástroje EU na podporu
investic. Komise předložila i další
rozpočtové návrhy, například v
oblasti infrastruktury, digitalizace či
vesmíru.

Zahájené stavby bytů
Jejich počet podle ČSÚ klesl v
dubnu meziročně o 10,2 procenta. V
Praze klesl jejich počet téměř o tři
pětiny.

Odborný seminář

Praha

INCOTERMS 2010 v mezinárodním
obchodě v praktických příkladech
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Průmyslová produkce v dubnu
2018 po vyloučení sezónních vlivů
(včetně vlivu počtu pracovních
dnů) byla reálně meziměsíčně
nižší o 0,9 %.

Podle analytiků průmysl v ČR
začal po dlouhém růstu
zadrhávat
Podle analytiků začala průmyslová
výroba po dlouhé jízdě na plné
obrátky a kapacity zadrhávat.
Očekávají tak v dalších měsících
pozvolný pokles dynamiky růstu.
Průmyslová výroba v Česku po
březnovém poklesu stoupla v dubnu
bez očištění o sezonní vlivy
meziročně o 5,5 procenta. Reálně
však po očištění o vliv počtu
pracovních dnů klesla o 0,2 procenta.

Nevyužívá se vyššího objemu
zakázek
Analytici uvedli, že ve výstavbě
infrastruktury se zatím nedaří využít
vyššího objemu zakázek, české
stavebnictví roste především díky
pozemnímu stavitelství.

Zakázky v dnešním přehledu:
info

Veřejné zakázky

A
vybíráme pro Vás to nejzajímavější B

Vyhlášené zakázky

1 523 795 172 Kč
Zadané zakázky

729 789 692 Kč

Zajímavost dne

Vyhlášená zakázka

Zadaná zakázka

Úředníci provedli od loňského června,
od kdy mají motoristé možnost provádět
změny v registru vozidel na jakémkoliv
úřadě obce s rozšířenou působností,
téměř čtyři miliony úkonů. Nyní se
podobná změna dotkne i řidičských
průkazů. Motoristé tak budou mít
možnost od letošního července požádat
o vydání, případně o výměnu řidičského
průkazu na jakémkoliv obecním úřadu
obce s rozšířenou působností. Při
podání žádosti o řidičský průkaz zároveň
žadatelé nebudou předkládat papírovou
fotografii.

Pardubický kraj poptává v rámci
výběrového řízení komplexní dodávku a
implementaci modernizace
informačního systému pro sdílení
zdravotnické dokumentace mezi
poskytovateli ZS na území
Pardubického kraje. Odhadovaná cena
zakázky je předběžně stanovena na
10,5 mil. korun. Nabídky lze zasílat do
9.7.2018.

Firma IT AWACS SOLUTION s.r.o.
vyhrála výběrové řízení na zakázku,
kterou vyhlásila Střední škola Kostka
s.r.o., a to na dodávku a zajištění
konektivity v nově budovaném
školském objektu v rámci projektu
„Zvýšení kapacity a kvality vzdělávacích
aktivit SŠ Kostka“. Konečná cena této
zakázky je 1,6 mil. korun.
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