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ZAPIS
12. zasedání Rady Asociace

krajů Českérepubliky v jejím 5. funkčnímobdobí, kteľése
konalo dne 7. záŕí2018vPraze

Přítomní členovéRady AKčR :
Jana Mračková Vildumetzová, hejtmanka Kaľlovarskéhokraje
'
Rady AKČR
Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina
Jiří Čunek, hejtman Zlínského kraje
Martin Půta, hejtman Libeľeckého kraje
Jaľoslava Pokomá Jermanová, hejtmanka Středočeského kľaje
Ivana Stráská, hejtmanka Jihočeského kľaje
olđřich Bubeníček,hejtman Ústeckého kraje
Bohumil Simek, hejtman Jihomoravského kraje

.
.
.
.
.
.
.

a

předsedkyně

Přítomní hosté:
Marcel Krejsová, náměstkyně hejtmana Plzeňského kľaje
Jaro slav Kani a, náměstek hej tmana Moravsko slezského kraj e
Michal Kortyš, náměstek hejtmana Pardubického kľaje
J Iŕi Zemánek, náměstek hejtmana olomouckého kraj e
Jan Hodovský, ředitel Kancelĺíře AKČR
Milan Hnilička, poslanec PS Parlamentu ČR

O

o
a
o
a
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Jednání Rady

AKčR probíhalo podle

následujícího časovéhoharmonogramu:

14:00 zasedání Rady AKČR _ projeđnávánímateriálů
l4:00 _ 14:45 BLOK hosté - vystoupení a prezentace hosta
11:00

-

I.

ZAsEDÁNÍ Raay AK ČR

A.

Zaháiení iednání Radv Asocĺace kľaiůČeskérenublikv:

Předsedlqlně Rady Asociace tcraiů ČR @ále jen ,, Rada") Jana Mračková Vildumetzovó přivítala
přítomné členy Rady a zástupce a seznámila je s progľamem, který byl poté všemi hlasy
schváIen.

PRO 8 ZDRZEL SE

B. Proiednávání
I. ZÁPI9 z

o

11.

materĺálů (tiskv a informace):

zaseddní Rady Asociace krajů čR na Velehradě

vzat na vědomí - schválen všemi hlasy
1
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TISK č. I00, Rozhodnutí předsedkyně

o

bez

připomínek - schváleno všemi hlasy
Usnesení Radv č. I32

o přijato

PRO

8

ZDRZEL SE

O

PROTI

O

2. INFORMACE č..l, Termíny zasedání Rady Asociace krajů čR a odborných komisí RaĺIy
Asociace krajů čR

o

termíny následujících zasedćiní Rady AKĆR a odborných orgánt) Rady AKČR byĺy
vzaty na vědomí dle předloženéhoharmonogramu'
Předsedlqlně Jana Mračková Viĺdumetzová se omluviĺa Pĺzeňskémtlkľaji, kde mělo původně
probíhat ]2. ząsedání Rady AKČR. Vzhledem ke konání akce Starostarokuv Pľaze i za tičąstt
někteľých členůRady AKČR byĺo rozhodnuto o přeslmrltí dnešního místa jednání próvě do
Prahy.
Vzhledem kjinýn pracovním povinnostem ą ľiziku neusnášeníschopnosti se členovéRady
AKCR po diskusi rozhodli zasedání naplćĺnovanéna 25. října 2018 zrušit. DąIšířádné
ząsedóní proběhne 6.-7' prosince v Jihočeskłlmĺĺraji,v případě potřeby bude svoláno
mimořádnĺt ząsedání.

přípravu zákona o státním rozpočttl pro rok 20I9 předsedkyně Jąna Mračková
Vildumetzová kolegům sděĺila, že požádá předsedu vlády o společnésetkání vedení Rady AKČR
a některých čtenůWódy Čn, pst předtím se potká s Evotl Zamrazilovo, , Úřrd, národní
ľozpočtovérady (2l. 9.). V případě, že se do doby než bĺłdepřipraven rozpočet setkání s vlódou
nebude moci lłskutečnit,Kancelář AKČR požádá o pracovní schůzku s předsedou vĺády a
ministryní financí.
V návaznosti na

3. TISK č. 10I, Zaseddní Komise Rady AsocÍace krajů ČRGrémium ředitelů KI]
o přijato Ilsnesení Radv č. l33
PRo 8 ZDRŽEL SE 0 PR)TI0
Rada AK ČR schvaluje (Jsnesení v předloženém znění.

4. TISK

č. 102, Zasedání Komise Rady Asociace krajů čR pro školstvía sport

o přijato

pozměněné Usnesení Radv č. 134

PRo
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Předsedlqlně Rady AKČR Jana Mrąčková Vildumetzová otevřela diskuzi k tématu jednotné
přijímacířízenína střední školy s maturitou, ze které vyplynulo, že situace, kdy soulcromé školy
nemají dostatek uchazečůa pľoto přijmou i žólry, heré nesplňují požadavlql na studium, má za
následek sníženíkvality školství _ viz tristní výsledlql maturitních zkoušek.

ČlenovéRady se shodli ncl nutnosti zavést minimólní hranici úspěšnosti v přijímacím řízenína
všechny střední školy s maturitou'
Předsedlqlně Rady AKČR Jana MľąčkováVildumetzovó informovala o záměru Karlovarského
lcľaje předložit zákonodárnou iniciativu, kdy o změně a zřizování školních oborů bude moci
rozhodovat i ĺcraj a ne jenom ředitel školy'
2
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- á*ěstrk Jaľoslav Kania tlpozornil na text programového prohĺášenívlády, kdy vtáda
ŕ

deklaruje, že zajistí dostatečnéfinančníprostředlql pro investice v oblasti regionálního školsní'
Vynal čĺenyRady, aby po uŠpľľpožadovaĺivysvětlení, jaĺĺymzpůsobem tomuto závazku
dozncí. Předsedĺqlně Jana MračkovćiVildumetzovcÍ navrhla téma otevřít na nadcházejícím
jednciní s vĺódotl.

Předsedlĺyně Jana Mračková VildumetzovcÍ informovala o Snaze ministryně Dostálové
realokovat prostředlły v IR)P pro oblast školství.Prostředlry s výzev, kde je čerpciní
pľobĺematické(zajištění vnitřní konektivity škoĺa připojení k internettl) pĺcinrje ministryně
přesunout.do výzev, kde nebyly uspokojeny všechny žádosti, které splnili podmínlły. Clenové
Rady AKČR iniciativtt podpořili, školská zařízení nevyhnl'úeĺně potřebtjí investice jak v obĺasti
rekonstľukce budov tak zkvalitňování pomůcek a vybavení. Hejtman Běhounek vyjcÍdřil
politování nad tím, že nepřipravenost MPo způsobila probĺĺźmyv čerpcÍnís výzev
podpoľĺljícíchzajištěnívnitřní konektivity škoĺa připojení k internettł.
Rada AK ČR schvąlrlje ĺJsnesení po provedení těchto změn:
Rnĺ]n ÁK ČR ęchvnluíp I nesenl no nfo vedení těchto změn:

bod II - doptňĺlje se, žádó MŠMT aby vypracovaĺo návrh jednotného centrálního přijímacího
řízení na všechny střední škoĺy,kdy bude zavedena minimáĺníhranice úspěšnosti v přijímacím
řízení'kteľý bude Asociaci tcraiů ČR předložen k připomínkování,
bod III * doptřu.lje se, pověľuje předsedlqni Rady AKČR Mgr. Janu Mrąčkovou Vildumetzovotl
informovat ministra školstvío závěľech přijaých v bodě II.
body II - V se přečíslujína body IV - až VII

5.

TIĺK č. 103, ZasedlźníKomise Rady Asociace kľajůčn pľo dopravu
o přijato (Isnesení Radv č. I35
PRo 8 ZDRŻEL SE 0 PR)TI0
Rada AK ČR schvaluje (Jsnesení v předloženém znění.

Předseda Komise pro dopravu, hejtman Martin Půta seznámiĺ se zóvěry jednóní komise.

Jana Mračková Vildumetzová kolegy informovala o analýze, herou zadal
Kaľlovarslý ĺcraj a výsledek ukázal, že za podmínek, které stanovuje SFDI se opravy silnic
prodraží.ČlenovéRady AKČR se shodli, že je pro ně klíčovézajištění peněz na opravy silnic II.
Předsedtqlně

a III. tříd včetně mostů. Jako ideální řešenívidí, aby finančníprostředlry dostaly lcraje přímo do
svých rozpočtůa aby byl vypsán samostatný dotačnítitul na oprav,y mostních konstrukcí.

K problematice kofinancování projektů z oPD II hejtman Martin Půta uvedl, že prostředlcy,

které si Stat půjčíod Evropskĺźinvestičníbanĺql (EIB) a postoupí je lcrajům jako účeĺovoudotaci
na obnovu kolejových vozidel, by měly být poskytnuty za obdobných podmínek jako je tomu u

OPD

II.

Předsedkyně Jana Mľačková Vildumetzová se kolegů dotázala, jestli zaznamenali nějaké
pľoblémyv souvislosti se zavedením slevy 75oÁ na jízdnépro studenĘ a seniory od l. září'
Žaana rcchnické ani organizačníproblémy v krajích nenastaly'
Náměstek Jarosĺav Kania kolegl seznámil s návrhem legisĺativnízměny zákoną č. 104/2000 Sb.
o Státnĺm fondu dopľavním infrastľukturľ, kte! by přinesĺ povinnost ąĺokovat prostředlql na
J
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-výstavbu, modeľniząci, opravy,

tidržbu nebo správy silnic II' ą III. tříd. V současnosti tato
povinnost platí jenom pro silnice prvních tříd. Návrh připravil hejtman lvo Vondľák, o jeho
případném předĺoženíbude kolegl informovat.
Hejtmanka Strciská členy Rady informovala o sifuaci v rámci výkonu veřejné vląkové dopravy,
kdy sotltěženícelkovotl cenllv Jihočeském lĺľajiprodľažuje až dvojnásobně.

6.

TISK č. I04, Zasedání Komise Rady Asociace krajů čR pro veřejnou spľltvu a legislativu

o přijato Ilsnesení Radv

č.

136

PRo

8

ZDRŽEL SE

0

PR)TI0

0

PR)TI 0

0

PR)TI0

Rada AK ČR schvaĺtje Usnesení v předloženém znění'

7.

TISK č. 105, Zasedtűní Komise Rady Asociace krajů čR pro sociólní věci

o přijato asnesení

PRo

č. 137

8

ZDRŽEL SE

Rada AK ČR schvatuje (Jsnesení v předloženłźmznění.

8.

TISK č. 106, ZaseĺIlÍníKomise Rady Asociace kľajůčR pro cestovní ruch

o přijato

I]snesení Radv č. 138

PRo

8
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Rada AK ČR schvaluje (Jsnesení v předloženém znění.

9.

TIŠKč. 107, ZasedúníKomise Rady Asociace krajů čR pro Ínformačnítechnologie ve
veřejné sprdvě

.
.

přijato [Jsnesení Radv č. l39

PRo

8

ZDRŽEL SE 0 PR)TI0

tisk původně předkládĺźnbyl dopĺněn o závěry ze zasedání komise, které se
konalo dne 3. záři v Mikulově, nová verze je předložena jako materiáI ną stůl.

Rada AK ČR schvaluje (Jsnesení

v

předloženém znění.

Předseda komise pro informclční technologie, hejtman Běhounek seznámil S textem memoľanda
o spolupróci při vzniku Digitální technické mapy.

10.

TISK č. 108, ZasedtÍníKomise Rady Asociace krajů čR pro regionttlní ro7voj,

zemědělsní a venkov

O

přijato pozměněné Usnesení Radv č. 140

PRo
V rómci bodu projednán tąké bod č. ]4
období 2021 - 2027.

8
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INF)RMACE č. 6' Příprava realizace kohezní politikv

Hejtman Jiří Čunek koległ upozornil na situaci, kdy v rámci ČR existují znevýhodněné oblasti,
kteľénepoĺcrývají inĺegľovanénástroje 0rI, IPRÚ a CLLD) a proto jsou dislcriminovóny'
4
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S
-oučasná podoba materiálu Společný postoj tizemních partnerů k budoucí kohezní politice
nepřináší změrul sittlące. ČlenovéRcdy se shodli na potřebě matericíĺ dopracovat a k jednánĺ o
doplnění materiálů pověřili hejtmana Martina Netoĺického.
Rada AK ČR schvąIuie

provedení těchto zmen

- sĺovo "schvaluje" nahrązeno slovem "bere na vědomí''
bod II - pílvodnítext nahrązen textem "navrhl,tje doplnění textu Společnéhopostoje ťłzemnĺch
partnerů k budotlcí poĺitice soudľžnosti, jelikož jeho současnéznění nepodporuje rovné
bod I

podmínky pro čerpánípro všechny subjekty v Českérepublice "
body III - nově dopĺněn, "pověřuje hejtmana Martina Netoĺickéhok jedncínís územními
partnery o změně textu Spoĺečnéhopostoje lizemních partnerů k budoucí politice soudržnosti"

I

l.

TISK č. I09, ZasedúníKomise Rady Asocíace krajťłčR pro zdravotnictví

.

přijato [Jsnesení Radv č. 141

PRo

8

ZDRŽEL SE 0 PR)TI 0

Rada AK ČR schvaluje (Jsnesení v předloženém znění.

Hejtman Jiří Čtmek vyzdvihĺ progres v jednáních ohledem přípravy tźhradovĺźvyhláštql s
partnery (MZd' pojišt'ovny)' Dó se předpokládat, že od roku 2020 bude sestavena vyhláška,
kteľá bude pro lcraje výhodnější, co Se týče výše finančníchpľostředků i způsobu jejich
přerozděĺování.
Hejtmanka StráSká upozorniĺa, že úhradová vyhláška pro rok 2019 v žádném případě
pĺatůZdrąvotnicĘch záchranných služeb a budou to mtlset Sanovat ĺcraje.
nepolcryje
'navýšení
Hejtman Šimek zmínit i dąĺšízdravotnickń ząřízení,kterých se to ýká (ozdravovny).
Hejtman Jiří Čunek infoľmoval o přípravě nové koncepce Letecké záchrąnné služby. Na
jednání Komise pro zdravotnictví vystoupil náměstek ministra zdravotnicní Primula a zavázal
se koncepci poslat k připomínkování.
Hejtman Jiří Běhounek vyzval koĺegy, aby trvali na vľácení stanoviště z Bechyně do Česbých
Budějovic, polcrytí Karlovarského a Zlínskéholĺraje, létáníod 6 do 2I hodiny a rozšíření
stanovišt', z kterých se bude létat 24 hodin. Hejtmanka Stľáskó seznámila s problémy v
Jihočeském lĺľaji,kdy vrtulník armódy můžepřistávat jenom na omezeném počttl heliportů.

ČlenovéRady podpořili pľojekt "Ulcrajina pľo ĺékaře", tłaje jsou odpovědné za lcrajské
zdravotnictvĺ a nedostatek lékařův nemocnicích je potřeba řešft. ČLK navrhuje projekt zrušit,
ale nenabízí žádnénáhradní řešení.

12.

INFORMACE č.4, Rozpočtovéurčenídaně

.

vzata na vědomí

Ředitel Kanceĺáře AKČR Jan HodovsĘ seznámil se závěry pracovní skupiny Ministerstva
financí ČR k ftmatlł "rozpočtovéurčenídaní." MF deklarovalo, že v současnédobě neuvažuje
o zvyšování objemu finančních prostředků ze sdílených daní do rozpočtu obcí a lłajů,přesto je
připraveno vést k tomuto tématu diskuzi a řešit případnézměny. Tyto nóvľhy očekává ze strany
obcí a lcrajů resp. SMo ČRa AKČR.
5
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Náměstek Jaros\av Kania informoval, že Moravskoslezslql ĺcraj ve spolupráci s Vysokotl škoĺou
báňskou připravuje materiál s názvem "objektivizace regionćĺlníchveřejných výdajů pro
hospodaření ĺcrajů'',který se zab1,vá i změnami v RUD. o přípravách btlde informovat
prostřednictvím Komise Rady AKČR profinancovóní a majetek ĺcľajů'

Hejtman Bohumil Šĺmekupozornil, že sottčasný sťav neľeflektuje nastavení RUD z rohl 2008,
došlo ke změnóm v počtl,l obyvatelů, infľastruktĺlre a daĺšíchukazatelích. Kraje podpořily
navýšení pro obce a města, MF by se mělo zabyvat také navýšením pro ĺĺľaje'
ČlenovéRady AKČR se shodĺi, že otevření dishlze k změnám v RUD je nevyhnrúelné.
13.

INFORMACE

č. 5, Sucho a kťłrovcová kalamita _ aktuólní informace

Ředitet Hodovslql informovaĺ o schůzce předsedlqlně Jany MľačkovéViĺdumetzové s ministľem
životníhoprostředí Richardem Brabcem ohledně problémůkotlů ATM)S
Vzhledem k ceĺkovévýhodnosti pľo většinu lcrajťłbyĺa preferována varianta lo% navýšení TP.
Hejtmanka Ivana Stľáská poukázaĺa na to, že navýšení u některých lcľajůnepolłyje administraci
dotací. Přístup, kdy navýšenídostąnou i ty lcraje, kterých se dotace na kotle ATM)S netýká a
žádnéžádosti neobdržely, není ideóIní. Předsedlcyně Jana Mračková Vildumetzová sděIila, že
navýšenív progrąmu technické pomoci byĺa jediná cesta jak navýšit prostředĺE pro dotace a
vyzvala kolegy, aby dotace poslqttli.

Řediteĺ Hodovsĺły seznámil s požadavkem ze strany ministersva zemědělství ą Sdruženĺ
vląstníkůobecních a souĺcľomých na vypsání pokud možno jednotných dotačníchpodmínek ze
strany lĺrajúdo lesního hospodářsní (SVOL). Ze strany komise pro životníprostředí a
eneľgetiku nedošlo v této záležitosti ke shodě, názory se lišía otózką se bude se řešit na příštím
jednání komise i za přítomnosti zástupce ministerstvą zeměděĺství'
Ředttet Jan Hodovsky informoval o aktuální situaci ohledem kt)rovcové katamity. Poslední
jednání na ministersnu zemědělsní pľoběhlo dne 23. 7' za účastipředsedu vlády. Dotčenélłaje
situaci řeší,zřídili specializované štáby a gesčnímministerstvem jsou pľůběžněpředávané
aktuáĺníinfoľmace. Zástupci všech lłajůse shodly i na potřebě zabyvat se sekundáľními
škodami kůrovcové kaĺamiĘ (ikvidace komunikącí) Zazněl i požadavek směrem ke gesčním
ministeľstvem ną odstranění sekundárních škod a na vyhlášení odpovídajícíchdotačníchtttuĺů.
Ze strany MMR i MZe je příslib nafinancování oprav mĺstníchkomunikací.
Hejtmanka StráSká upozornila na probĺ,émyse skladováním napadenĺéhodříví, kdy neodborné
sklądování způsobuje dalšírozšířeníkůrovce a rozšiřuje se dál. Doplnila, že zastupitelstva
Jihočeskéhoa Plzeňského lcraj přijali usnesení, ve kterém nesouhlasí s připravovanou vyhláškou
ministerstva životního prostředí, kteľá rozšiřuje bezzásahovĺé zóny na Šumavě. Důsledlq
takového ĺcroku by mohly znamenat ztrótu lesního porostu, heré by měly katastroftlní důsledlĺy
na sucho a udržovánívody v ĺĺrajině.
Předsedlryně Jąna Mračkovó Vildumetzovó se koľegů dotázala, jestli mají ĺcraje nýšenénáklady
v souvislosti se suchem a otevřeĺa otózku vypsání specializovaných dotačníchprogramů.
Hejtman Běhounek sděIil, že odpovědné jsou zejména MZe, MŽP, MMR a situaci by měĺy řešit
společně, lĺraje by měly žádat, aby vláda vytvořila strategiclE materiál, který se bude zabývat
otázkami sucha, vody a energetilcy.
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Reditel Hodovsĺql tĺźmąuzavřel s tím, že na národní úrovni probíhá rada odborných jednání

svolávaných odpovědnými resorty (zejména životníprostředí a zemědělství), na poslední
důležitésetkání (Národní koalice pro boje se suchem, 29.8.2018), nebyĺa AKČR k účasti
přincÍna. Vzhĺedem k projedncÍvąné novele Zákona č.254/200l Sb., o vodách, jejímžcílem je
pľávě vymezení problematilql sucha a nastavení významných kompetencí mimo jiné na tirovni
ĺcrajů,lze neúčastAKČR považovat zcl chybtl. V této věci brde zasĺán dopis s žádostí o účast
zástupce AKČR na daĺšíchjednáních.
14.

INFORMACE č. 6, Příprava reolizace kohezní politiky obĺIobí2021 - 2027

l0

viz bod

C. BLOK

rűznéz

Is. INFORMACE č. 7, Núvrh memorand s asociacemi krajských a regíonóIních TV

.

vzata na vědomí

Po diskusi se členovéRady dohodly, že Asociace televizí požádají o dopracování memoľanda'
Text deklaruje, že AKČR Asociace televizí podpoří, rozsah podpory není specifikován. Z
memorand by neměĺy pľo AKČR vypĺýuat žádnézávazlĺy a měĺy by být doplněny Seznamy
televizí.

16.

INFORMACE č. 8 _Kompenzgce poskytované z veřejných ľozpočtůsubjektům
služby občanťłm,novela zúkona č. 235/2004 Sb., o DPH
zajíšťujícím

.

přijato nově navržené Usnesení RaĺIv č. 142

PRo8 ZDRŽELSE0 PR)TI0
Náměstek Jaroslav Kania upozornil na předkládanou novelu zákona č. 235/2004 Sb., o DPH
(Dotace k ceně)' Její přijatí bude mít v praxi za následek významný úbytek objemu finančních
zdrojů, kterłźúzemní samosprávy (craje, obce) k zajištění služeb pľo obyvatele ze svých
rozpočtůposlqłtují'Resp. buď samosprávy dolcryjí poslcytovatelů sĺužebDPH ze svých rozpočtů
nad rámec dosavadnĺch výdajů, nebo se ,,zdraží"cena služby poslqltovaná samosprávou
občanům.

ČĺenovéRady s navrhovanou změnou zásadně nesouhlasí, argument že se jedná o harmonizaci
s próvem EU neobstojí, EK ýto změny po Českérepublice nepožaduje. Novela navíc nemá
zákonem stanovené náležitosti, tj. metodicĘ rozbor, RIA a dopad do rozpočtu lcrajů atd. Rada
pověřuje předsedlqlni Jąnu Mrąčkovou Vildumetzovou urychleně odeslat dopis na předsedu
vlády se žádostí, aby byl sporný návrh zákona zjednání PSP stažen.
17.

Problematika zemědělství - přesun z Komise Rady AK čR pro regíonlźlnírozvoj a
zeměďělství pod Komisí Rady AK Čn pro životníprostředí a energetiku
neprojednán
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18.

StěhovúníKancelúĺĺ,ąrčn
neprojednán

II. BLOK

hosté

V rámci bloku hosté vystol.pil násĺedtljĺcíhost:

olympidda dětí a mládeže čn - Miĺan Hnilička, poslanec PS PaľIamennl ĆR, vládní

zplnomocněne

c

pľo sport

Předsedtqlně Rady AK ČR Jana Mračková Vildtlmetzová přivítala hosta Milana Hniličktl a
seznámila se zcÍvěry schůzĺłys naměstkem ministra školsníKarlem Kovářem a předsedou
Českéhootympijského výboru Jiřím Kejvaĺem. Náměstek Kovář přistíbiĺ zasĺat parametry a
lcľitériapro dotačníprogram sportovní infrastruktttry, bohužel tąk dosud neučinil. Posląnec
Hnilička poděkoval za možnost zúčąstnitse jednání Rady a seznámil přítomné hejtmany s
přípravou zákona, který ukoní ústřední národní orgán v oblasti sportu, Národní sportovní
agentuľu. Tato bude mít samostatnou rozpočtovou kapitolu. S kľaji chce intenzivně komunikovat
a řešit financování a kofinancování sportu.
Předsedkyně Jana Mračkovó Vildumetzová otevřela téma olympiód dětí a mládeže, které si u
tcrajů objednává ČoV. Kľaje myšlenku významně podportljí, podmínlcy za kterých otympiády
pořádají ale nejsou optimáĺní. Kraje mají vysoké finančnía administrativní náklady, nemohou
zapojit Sponzory a někteľé náĺežitostorganizace moholł ovlivnit jen minimálně. Pľoto by měĺy
dostat na organizaci víc finančníprostředku a víc pravomocí v rámci oľganizace a sponzoringll.
Hejtman Štmek navrhĺ, aby Národní sportovní agentura přebrala otympiódy do své gesce'
Posląnec Hnilička sdělil, že to zątím neplánují, nicméně se to můžev budoucnu stát. Po diskusi
ohledem financování přítomní dospěĺi k závěľu, že příspěvek ze strany Státu by měl být vyšší,
bylo by vhodné upřesnit, jalrym způsobem participuje stát ą jaffim lvci.
Hejtman
r e gi o

Jiří Běhounek

nál níc h

c e nt

se dotáząl, jestli Se na centrální úľovnípočításe zřizováním sportovních
eľ ml ád e že. P o s l ane c Hnil i čka my šl e nktl po dp or uj e.

Předsedlĺyně Rady
zasedúníukončila.

V Praze dne 7.

AK ČRJana Mračková Vildumetzová poté všem přítomným poděkovala a

září 2018

Zapsaľa : Zuzana Lištiaková

l'łr^/% I
Jana Mračková Vildu metzov á
předsedkyně Rady Asociace krajů čR
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