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číslo:132
ze dne 7. záŕí20l8
Roz.hodnutí oředsedkvně Radv

AKčR oodle usnesení Radv AKčR č. 25 /2005

v období od 7. června do 6. zltří 2018

Rada Asociace kľajůČeskéľepubliky

I.

schvaluje rozhodnutí předsedkyně Rady

łKčR:

a)

dopis ministru vnitra ve věci renominace zástupce
Ceská pošta (čj: AKCR-26-20I8/02)

b)

udělení záštity Asociace kľajůČRfestivalu Nad
hvězdou 201 8 (čj: AKCR-82-201 8/03)

c)

udělení záštity Asociace kľajůČRXXVII' ľočníkuDějepisné soutěžę studentů
gymnázli CR a SK Gaudeamus 20l8 (čj: AKCR-89-2018/03)

d) udělení záštity Asociace

AKČR do dozoľčírady

oblaĘ

s.p.

aneb Každý můŽe být

kľajůČR 11. ľočníkucelostátního setkání učňovské

mládeže se soutěžemi Machři roku 2018 (čj: AKCR-96-20l8l03)

e) udělení záštity Asociace kľajůČn XXV. ľočníkumezinárodní
pro mladé klavíristy do

Đ

1l

let

AMADEUS 20l8

soutěŽe
(čj: AKCR-I07-20I8l04)

MPSV ve věci nominace zástupců
strategické části Koncepce sociálního

dopi-s řediteli odboru sociálních sluŽeb na

AKCR do Pľacovní skupiny pro revizi

bydlení (čj : AKCR-

I

44-2018 l 03)

g)

dopis řediteli školy SoŠa SoU stavební v Kolíně ve věci nevydání souhlasného
stanoviska se zapsáním oboru 82-4l-Wll Design interiéru
do
rejstříku škol (čj: AKCR-I 65 -20I8l02)

h)

dopis ředitelce Střední školy řezbářské Tovačov vę věci vydání souhlasného
stanoviska se zapsáním nového oboru 82-5l-H/01 82-41-M]11 Design interiéru
a nábytku do ľejstříku škol (čj: AKCR-206-20l8l0Ż)

Đ

dopis ministru zdravotnictví ve věci nominace zástupce AKČR do Komise pľo
posuzování projektoých záměľů usilujících o dotačnípodporu z IROP (čj:
AKCR-244-201803)

j)
k)

udělení záštity Asociace laajů ČR soutěŽi odborných dovedností Žáků středních
škol Českéručičky(čj: AKCR-27g-2OI8lO3)
dopis ministru zdľavotnictví ve věci nominace zástupce AKČR do Komise pro
sociálně-zdravotní pomezí (čj : AKCR-284-20I8/ 05)
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l)

dopis ministryni pro místníľozvoj ve věci alokace výzvy pľo speciální školy (čj

AKCR-296-2018/01)

m) dopis ministru školswíve věci problematiky jednotných přijímacích zkoušek na
střední školy (čj : AKCR-297 -Ż0l8/0I)

n)

dopis ministru školsťvíve věci nedostatku pedagogů v ľegionálním školství (čj:

o)

dopis řediteli odboru sociálních sluŽeb na MPSV ve věci nominace zástupců
AKČR do Pľacovní skupiny k sociálním sluŽbám (čj: AKCR-308-2018/02)

AKCR-299-2018/01)

p) udělení záštity Asociace kľajůČR3. ročníkuťestivalu Wine & Aľt 2018
a knize Česko, země hojnost tradic, záŹitkű a příleŽitostí
(čj :

AKCR- 3 l

6-20

I

8

l

0Ż)

q)

dopis ministryni pro místnírozsĺoj ve věci výzw Národního pľogramu podpory
cestovního ruchu (čj : AKCR-3Ż9 -Ż0l8/ 0l)

Đ

dopis náměstkyni pro ŕizęni sekce výstavby a veřejného investování
na MMR ve věci nominace zástupců AKČR đoPľacovní skupiny pro oblast
veřejné správy (čj : AKCR- 337 -2018 l 04)

s)

udělení záštity Asociace krajů ČR6. ľočníkukonfeľence Personalistika, právo a
vzdělćwáru ve veřejné spľávě (čj: AKCR-353-20L8/03)

Đ

udělení zźśtityAsociace kĺajůČR 27. roč,ru|g soutěže Ztatý pohár Pivex - PrVo
2018 a soutěži Zlaý soudek Pivex 20l8 (čj: AKCR-376-2018/05)

u) dopis náměstkovi ministra vnitra ve věci nominace zástupců AKČR
do Celostátní komise pľo hodnocení prací a tvorbu katalogů pľací
(čj :

AKCR-

37

8

-Ż0 I 8 / 02)

v)

udělení záštiĘ Asociace kľajůČR veletľhu cestovního ruchu Dovolená 2019 (čj
AKCR-390-2018/05)

w)

dopis ministryni sociálních věcí ve věci nominace zástupce łrČRdo Rady
vlády pro seniory a stáľnutí populace (čj: AKCR-392-20I8102)

x)

udělení záštiĘ Asociace kľajůČR 7. ľočníkuankeý Kľaj mého srdce 2018 (čj
AKCR-397-2018/0s)

y)

udělení záštity Asociace kľajůČR 21. ročníkumezinárodní vodohospodářské
ýstavy VODOVODY-KANALIZ ACE (čj : AKCR- 407 -20 l 8 l 0 4)

z)

kondolenci rodině pana lng. Karla Richtera, staľosty
Moravy a Slezska

lÝł-łL,

Mgr. Jana
Vildumetzová
předsedkyn ě Rady Asociace krajů CR

Cech,

