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ZAPIS
kľajůčeskéľepubliky v jejím 5. funkčnímobdobí, kteľése
konalo dne 9. lĺstopadu 2018 v Praze

13. zased'ání Rady Asociace

Přítomní členovéRady AKCR:
Jana Mraěková Vildumetzová, hejtmanka Karlovarského kraje
'
Rady AKČR
Jiří Běhounek, hejtman Kľaje Vysočina
Jiří Čunek, hejtman Zlínského kľaje
Jaroslava Pokorná Jermanová, hejtmanka Středočeského kraje
Ivana Stráská, hejtmanka Jihočeského kľaje
Josef Bernaľd, hejtman Plzeňského kľaje
Martin Netolický, hejtman Pardubického kraje
Ladislav okleštěk, hejtman olomouckého kraje
Bohumil Šimek, hejtman Jihomoravského kĺaje
Jiří Štěpán, hejtman Královéhľadeckéhokraje
Ivo Vondrák, hejtman Moravskoslezského kľaje
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předsedkyně

Přítomní hosté:

.
.
.

Petľ Dolínek, náměstek pńmátorky Hlavního města Pľahy
Maľek Pieter, náměstek hejtmana Libeľeckého kľaje
RNDr. Jan Hodovský, ředitel Kanceláře AKČR

Jednání Rady

AKCR probíhalo podle následujícího časovéhohaľmonogľamu:

ZASEDÁNÍ Raay AK čR
09:00

-

11:00 zasedání Rady

A. Zaháiení iednání Rady

AKčR -

projednávání materiálů

Asociace kraiů českéľepublĺkv:

Předsedlqlně Rady Asociace lcľajů ČR@áte jen ,,Rado") Jana Mračková Viĺdumetzová přivítala
přítomné členy Rady a zástupce lcrajů. Po diskusi byly do progľamu jednání doplněny body č. 10
Koftnancování provozní smlouvy nórodního systému IZS a č. 11 Sněmovní tisk č. 140, Novela
zúkona o dani zpřidané hodnoĘ. Pľogram byl poté konsenzuálně schválen.

B. Pľoiednávání mateľiálů (tisky
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a informace):

1. ZÁPIS z 12. zasedúní Rady Asociace kľajůčR v Praze

o

vzat na vědomí - schválen všemi hlasy
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2. INFORMACE č. I, Wúdnívýbor pro zdľavotně postiženéobčany

o

vzata na vědomí

ČIenov,źRady se shodli, že požadavtcy Národní Rady osob se zdrąvotním pojištěnízohlední.
Zasahování do zadávacího řízení na dopravce ale jednoznačnéodmítli.

Zástupce ředitele Kąnceláře AKČR Radek Polma informovaĺ, že náměstek ministra dopravy
Ladislav Němec posĺrytĺk této věci metodiku. Metodika bude rozesĺána prostřednictví
Kanceláře.

_'.

INFORMACE č'.2, Podnět Asociace dopravních, speďíčnícha

servisních Jiľem čech,
Moravy a Sleaka k Nařízení vlddy č. 337 ze dne 5. října 2016, kterým se mění nařízení
vlúdy č. 567/2006 sb., o minimální mldě, o nejnižšíchĺłrovníchzaručenémzdy, o
vymezení ztíženéhopracovního pľostředí a o výši příplatku ke mzdě za prúci ve ztíženém
pracovním prostředí, ve znění pozclějších předpisů, a nařízení vlády č.589/2006 Sb., kteľým
se stanoví odchylnú úprava pracovní ďoby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě, ve
znění nařízení vlódy č. 353/2008 sb.

o

vzata na vědomí

Předsedlqlně Jana Mračková Vildumetzová doporučila, aby byl materiál nejdřív projednán
Komisí Rady AKČR pro dopravu' Když komise přijme stanovisko, Rada se matóriáIem bude dál

zabyvat.

4. INFORMACE č. 3 - Podnět TY NOVA k norbě tematicky orientovaného pořadu Snídaně
s Novou zjednotlivých krajĺfł

o vząta na vědomí
Doporučení pro j ednotliv é lcraj e postupovat indiv iduálně'
5. INFORMACE č.4, Dotačnítitul SFDI na oprovy a rekonstrukce silnic II. a III.

o

bod bude projednán najednání s vládou

6. INFORMACE č. 5, Financování obnovy kolejových vozidel z EIB

o

bod bude projednán najednání s vládou

7. INFonluĺ,ąCE č.íJinancovlÍní
kľajských silnic zfondů EU

o

o navrženémusnesení se nehlasovalo

Hejtman NetoĺicĘ představil materiál ą seznámil s vyvojem situace s ohledem na čerpání
prostředků z IROP v rámci Výny č' 70 ,,Vybrané úseky silnic II. a III' třídy a aktuálním Stavem
čerpóní k3].8. 2018 (viz příloha zápisu). Vrámci diskuse přítomnĺzástupci lłajůprobrali
situaci čerpání prostředků v ľámci IROP. Z diskuse vyplynulo, že většinový názor členůRady je
nepřijímat jakékoli dalšíusnesení k této pľoblematice a ponechat stávající přístup k současně
otevřené výně až do termínu 31'3' 2019. Proti tomuto stanovisku se postavila hejtmanka
Jermanová Pokorná, kteró považuje stóvající nastavení pro StředočesĘ lcraj za nevyhovující.
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INFORMACE č. 7, Núrůstagend a administrativní núročnostipro orgóny stútníspróvy
Iesů v souvislostí s kalamitou kůľovce

o

při.jato nově navľžené!]snesení Raďv č.

144

PRo l I ZDRŽEL SE 0 PR)TI 0

Předseda Komise Rady pro životníprostředí a energetiku Jan HodovsĘ kotegl informoval o
apelu ministra zemědělsní, aby lcraje počítalyse nýšenými personálními nórolĺy na pracovníĺql
Státní správy lesů ną lcrajsbých tiřadech v sotlvisĺosti s dotąčnímitituly MZe vazanými na řešení
dopadů kalamiý kůľovcetak, jak v dopise žádal ministr zeměděĺství. Ministerstvo financí v tĺtto
věci konstątuje navýšení příspěvku na výkon Stcitní sprćivy.
CĺenovéRady se shodli, že příspěvek na výkon Státní správy je dlouhodobě nedosĺačujícía lcraje
to musí kompenzovat ze svých rozpočtů. Hejtman Běhounek vyjádřil přesvědčení,že by Stát měI
ve věci kůrovcovékalamiĘ vyhlásit mimořádný stav. Předsedlĺyně Mľačková Vildumetzová
navľhla iniciovat jednání s ministerstvem zeměděĺsní v ftto věci, účastníse ho hejtman
Běhounek, hejtman Bernard popřípadě také ona samotná.

9. INFORMACE č. 8, Dotačníprogrgm ochrana měkkých cílů

.

10.

vzata na vědomí

Koftnancovúníprovozní smlouvy Núrodníinfoľmačnísystém Integrovaného

zúchranného systému

o přijato

nově navľženéasnesení Radv č.

I45
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Hejtman Běhounek seznámil s problémy ohledem financování udržitelnosti projehu Národní
informační systém IZS. objem finančníchprostředků nezbytný pro udľžitelnost není závratný
(16 mil. Kč.), nicméně způsob financování naróží na mnohé překážĺE fuapř. rozpočtovépravidla
neumožňujípoužítprostředlql určenéna lcrizovou připravenost). Hejtmąn Běhounek proto
koleg,, požádal o pověření jednat s premiérem a příslušnými ministľy, aby tyto prostředtql byly
alokovány přímo v rozpočtu.

11.

Sněmovní tísk č. 140, Novela zákona o daní z přidané hodnoty

o přijato

146

PRo 1] ZDRŻEL SE 0 PR)TI 0
Zástupci ĺcrajůnovelizaci téměř bez výjimlcy odmítĺi,zóľoveň vzali ną vědomí stanovisko
hlavního města Prahy, které novelu podporuje. Předsedlryně Jana MľačkováVildumetzová
nově navržené Usnesení Radv č.

v tomto duchu vystoupí v Posląnecké sněmovně.

12.

Rťlzné:Jednóní Všeobecné zďravotní pojíšt'ovny s Uníízaměstnavatelských svaztl

.

vząta na vědomí

Hejtmanka Stráska informovala o jednání mezi VZP a UZS. Tématem byly problémy
s úhradami pojišťovenza výkony sester, které pracují v nepřežitém pľovozu. Kraje vybídla, aby
postupovaly j e dnotně a proplác ení výkonů požadov aly.
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VZP a UZS také řešily financovćiní výkonu 06349 ,,Signólní kód" - ošetřovątelská péčepro
pacienta v termináĺním stádiu. VZP ą UZS vyslovily souhlas tím, aby výkon mohly uplatňovat i
hospicové sll'lžby. V současnosti je to umožněno jenom nemocnicím.
Hejtman Stepán tłpozorniĺ na problém nedostatku a stárnutĺ zdravotních sester. Heitman
Beľnard nąvľhl, aby bylo v budoucnu svoĺáno tematicĘ jednostľann,é zasedání, kteľéby se
lcraje zabyvaly jenom tématy z oblasti zdravotnictví. Hejtman Běhounek doporučil věnovat se
zdravotnictví první den (večer) příštíhozasedání Rady'

13.

Různé:Uplynutí dvouletého funkčníhoobdobí přeďsednictví Rady AKCR a volba

nověho předsednictví

Místopředseda Rady, hejtman Jiří Čunek připomněl, že dvouleý mandát stávajícího
předsednicní Rady vyprší8. prosince' Kolegy vybídl kdiskusi, jak si představují vedení
Asociace lcraiů ČR pro zbytek 5. funkčníhoobdobí Rady. Zástupci ĺcrajůvyjádřili velkou
spokojenost sfungováním Rady v posledních dvou letech a vyslovili se za kontinuitu ą podpoľu
stávajícího vedení' Vzhledem k tomu, že dojde k výměně jednoho z členůRady (hl.m' Praha)
padlo rozhodnutí, že kvolbě předsednictví dojde až na příštímzasedání Rady 6. prosince
v Hluboké. Nicméně, stúvaiícínředsedkvně Jana MračkovúVilďumetzovú a ieií dosavaďní
práce od kolegů obďržela iednoznačnou podporu, ľovněž tak zbytek vedení.
14.

Jeďndní s vltÍdou

.

garantování dostatečných finančníchprostředků ze strany vlády na financování
oprąv silnic II. a III. třídy, tj 4 mld. Kč ą možnézměny ve Stótním fondu dopravní
infrastruktuľy, tj' alokování pľostředků přímo do ľozpočtu lcrajů v ľámci RUD

o financování obnovy kolejových vozidel z EIB
o přijímací zkoušky na střední školy, tm' cut off score
úspěšnosti,kteľá bude platit pro všechny střední školy

o

-

nepodlcročttelná hranice

Memorandum o společnémpostupu při stanovovdní výkonového zpoplatnění
některých silnic I. třídy - lĺraje podepsání memorandą v korespondenčním hlasování
schválily a mají za to, že by měly samy rozhodovat o tom, které úselql budou
zpoplatněny.

V Praze dne 9. listopadu 2018

Zapsala: Zuzana Lištiakovó
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Mgr. Jana Mľačková Vildumetzová
předsedkyně Rady Asocĺace kľajůČR
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