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Rady Asociace kľajůčeskéľepubliky
číslo:147
ze dne: 6. pľosince 2018
RozhoĺInutí předseĺIkvně Radv AKČR oodle usnesení Rodv
v období od 7. zúříĺIo 5. prosince 2018

AKčR č. 25 /2005

Rada Asociace krajů českéľepublĺky

I.

schvaluje

a)

udělení záštity Asociace kĺajůČR 18. ľočníkukonference INMED 2018
(čj : AKČR - 12l -2O1 8 / 05)

b) dopis

zastupujícímu náměstkovi pro Íizeni sekcę evropských projektů na
MPSV ve věci renominace zásfupců AKČR do Monitorovacího uýboru oP
Zaměstnanost (čj: AKČR-359 -2018106)

c)

dopis ředitelce školy Střední škola Pohoda v Litoměřicích ve věci nevydání
souhlasného stanoviska se zapsáním nového oboru 85-51-H/05 Vlásenkář a
maskér do rejstříku škol (čj: AKČR-382-20I8l03)

d) dopis řediteli odboru elektronických komunikací na MPo Ve věci
nominace zástupce AKČR do Expeľtníkoordinačnískupiny pro přechod
vysíláníDVB-T2

e)

(čj :

AKČR -413-2018l)2)

aopig náměstkovi generálního ředitele HZS ČRve věci nominace zástupce

AKČR do odborné komise pľo vyhodnocování žádosti o poskytnutí státní
dotace v rámci programu ,,Účelovéinvestičnídotace pro jednotky SDH
obcí pľo rok}Ol9" (čj: AKČR-439-2OIs!O2)

Đ

udělęní ztśtityAsociace krajů ČR 22. roěníku Konference ISSS
AKCR-443 -20t8/02)

g) udělení ztśtityAsociace kĺajůČn soutěŽi Zlatý Erb
2018/08)

(čj:

2019 (čj: AKČR-443-

h)

uděl.ení ztŠtity Asociace krajů Čn veletrhům

i)

dopis ministru vnitra ve věci nominace zástupce AKČR do Pracovní
skupiny MV k tvoľbě Koncepce rozvoje dobrovolnictví v Čn1o3: AKČR-

AKCR-476-20t8t04)

477-2018/06)

Go a REGIOTOUR

2019 (čj:

j)

dopis poslanci Mgr. Marku Výbornému ve věci pozměňovacího návľhu k
vládnímu návrhu insolvenčn iho zákona (čj : AKČR- 5 1 3 -20 1 8/05)

k)

dopis poslankyni Ing. Věře Kovářové ve věci sněmovního tisku č. 140 +
vyjádření SMo ČR (čj: AKČR-5ló-2018/08)

l)

dopis ministru školstvíve věci otganizace vyuky v oborech středního
vzdělávání s výučnímlistem kategorie E (čj: AKČR-517-2018/01)

m) dopis ministru školství ve věci dotačníhoÍizeĺivĺŠvĺľ
narealizaci aktivit
v oblasti primární pľevence... (čj: AKČR-518-2018/01)

n)

dopis ministryni pľo místnírozvoj ve věci nominace zástupce

łrČRdo

pro rozvoj venkova (čj: AKČR-549-

Meziľesortní pracovní skupiny
2018t02)

o) dopis

náměstkovi pro tizení sekce lesního hospodářství na MZe ve věci
nominace zásttlpce AKCR do Pľacovní skupiny Koncepce lesního
hospodářství v ČR do ľoku 2033 (č:j: AKČR-556 -2O18lO3)

p) dopis ministru vnitra a ministru
AKČR-558-2018/01)

zemědělství ve věci Registru smluv (čj

q) dopis prvnímu náměstkovi ministľa vnitra pro Íizenísekce vnitřní
bezpečnosti a policejního vzdělávźnive věci nominace zástupce AKČR do
samostatných odborných Pľacovních skupin pro řešení problémůse
zaměstnáv źtnímci zi nců (čj : AKČ R

r)
s)
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4 -2O l
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4)

dopis předsedovi vlády ČR ve věci reformy veřejné legislativy (ěj:
s99-2018101)

AKČR-

dopis nominace hlavního města Prahy do odboľných pracovních orgánů
(čj. AKČR -617 -2018-04)
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Mgr. Jana Mračková Vĺldumetzová
předsedkyně Rady Asociace krajů
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