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15. zasedání

ZAPIS

Rady Asociace kľajůčeskéľepublĺkyv jejím 5. funkčnímobdobío které se
konalo dne 16. ledna 2018 v Bľně

Přítomní členovéRady AKCR:
! Jana Mraěková Vildumetzová, hejtmanka Kaľlovaľskéhokĺaje a předsedkyně Rady

D
!
!
!
l
!
!
D
!
!

AKČR

Jiří Běhounek, hejtman Kľaje Vysočina
Jiří Čunek, hejtman Zlínského kĺaje
Martin Půta, hejtman Libereckého kľaje
Ivana Stráská, hejtmanka Jihočeského kľaje

Bohumil Šimek, hejtman Jihomoľavskéhokľaje
Ivo Vondrák, hejtman Moľavskoslezského kraje
Jiří Štěpán, hejtman Kľálovéhĺadeckéhokĺaje
Ladislav okleštěk, hejtman olomouckého kĺaje
Josef Beľnard, hejtman Plzeňského kraje
ZđeněkHřib, primátor hlavního města Prahy

Přítomní hosté:

!
!
!
!
D
!
!

Jan Hodovský, ředitel Kanceláře

Jednání Rady
l7.00

AKČR

Gabriel Kovács, náměstek hejtmanky Středočeského kraje
Martin Klika, náměstek hejtmana Ústeckého kľaje
Miľoslav Toman, ministr zęmědělství
Aleš Kendík, náměstek ministľa zemědělství
Patrik Mlynář, náměstek ministľa zemědělství
Vladimíľ Dolejský, náměstek ministra Životního prostředí

AKčR pľobíhalopodle

následujícího časovéhoharmonogľamu:

_18.30 ZasedźniRady AKČR _ vystoupení

18.30 _

22:00 ZasedćtniRady

A. Zaháiení iednání Radv

hostů

_ projednávání mateľiálů

Asociace kraiů českérepublikv:

Předsedlryně Rady Asociące lłaiůČR@áte jen ,,Rada") Jana Mračková Vildumetzová přivítala
přítomné a poděkovala hostiteli hejtmanu Šimkovtza uspořádání ząsedóní Rady

Jihomoravském lcraji. Kolegům představilą program jednóní, který byl poté konsenzuálně
schvólen.
v

B.

Vvstoupení hostů

Předsedlqtně Mračková Vildumetzová přivítala ministra zemědělství Miľoslava Tomana a jeho
nóměstlry Aleše Kendíka a Patrika Mlynáře a náměstkn ministra životního prostředí Wadimíra
Dolejského (ministr Brabec se z jednání omluvil z důvodu nemoci).
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Zástupci ministeľstev informovali, že stav sucha Se v povrchových vodách díĺĺysróžkové
činnosti poshpně zlepšuje (vyjma situace na střední a jižníMoravě), v podzemních vodách
zůlstává situace výrazně negativní). Dále seznámili se svými pľogramy a aktivitami spojenými
se suchem a přípľavou a ľeąlizacíadaptačních opatření a opatření k omezení jeho následků
(především příprava výstavby vodních nádržía rybníků,propojování vodohospodářsĘch
soustav). Kľaje informovaly, že zpracovávají i vlastní analýzy a studie a bylo dohodnuto, že
dojde ke vzájemné výměně informací a materiólů, aby byl postup co nejefektivnější.Resort
zemědělství sděĺiĺ,že pro dalšíléta plánuje na opatření k propojování a posilování VH soustav
vynaložit 19-20 mld' Kč. Pľojednána byla situace v přípravě novely vodního zákona (zákon
č.254/200l Sb., o vodách v platném znění) zavádějící legislativní a organizačníopatření v
souvislosti se suchem, k jejímužnávrhu novely lcraje uplatily řadu zásadních připomínek. Dne
l3.12.2018 vymal ředitel kanceĺóře AK ČRJan Hodovslý resoľt zeměděIství k samostatnému
projedndní připomínek, což bylo nyní přislíbeno. Kraje apelovaly na řešení podnětu výpadku
příjmůlcrajů v obĺasti zrušeníplateb záloh za odběry podzemních vod a vypouštění vod
odpadních. Resort životního prostředí sdělil, že situaci řeší. Výpadek příjmůna straně lłajůje
znatelný, činícca 20-50 mil. Kč na lĺľaja jde o prostředlql na podporu vodohospodářsbých

projektů.

Přítomníse následně shodli, že kůrovcovtÍ kalamita je de facto již na celém územíČR s různou
intenzitou. Resort zeměděĺství informovaĺ, že připravuje rajonizaci územíĆR, herá by zajistila,
aby se zasahovalo přednostně v oblastech, kde je to efektivní a nikoli v lesích, kde již je dřevo
mrtvé s vylétaným škůdcem.očekava Se v roce 20]9 těžba 20 mil' m3 dřevní hmoĘ. Celkově je
neoficiální odhad postiženív celłźkalamitě až 50% lesů' Resort zemědělství navyšuje dotace na
hospodaření v lesích směřované na obnovu, asanaci vytěženého dřevą - výplaý budou 2x
ročně a jde o zátěž na úrovni lcrajsĘch úřądů'Náměstek Mlynář informoval, že došlo k
navýšení příspěvku na výkon přenesené působnosti stótní správy a žádá hejtmany a ĺľajské
úřady o personální navýšení na činnost v lesním hospodĺźřství'Na počátku února je plónováno
jednání tm. kůrovcovéplatformy k systémovému řešeníbudoucího nastavení legislativy a
hospodaření v lesích - přislĺbeno ponání zástupce AK ČR - Komise Žpt'
Předsedlqlně Mrąčková Vildumetzovó následně hostům poděkovala
jednóní.

C. Proiednávání

1. zÁpls

mateľĺálů

z ]4. ząsedání Rady AKČRv Hluboké nad Wtavou

. vzat na vědomí

2.

a zahájila dalšíčást

PRo

]1

ZDRŽEL SE

0

PR)TI

0'

TISK č. ] 22, Rozhodnutí předsedlĺyně
.

přijato ĺJsneseníRady č. 162

3. INF)RMACE

PRo 1t ZDRŽEL SE 0 PR)TI0

č' ], Termíny jednání Rady AKCR a odborných komisí Rady AKČR

. vzata na vědomí
' příštíząsedání se bude konat ] ]. dubna v Plzeňském lcraji, v případě potřeby
bude opeľativně svoláno mimořádné jednání do Prahy
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TISK č. 123, Rozpočet AKČR pro rok 20I9

'

dotaz primátora Hřiba k potřebě dvou seľvisních kanceláří (Praha, Brno) a
finančnĺefektivnosti - Jihomoravslý lłaj poslĺytuje kancelář bez nároku ną

nájem,

z

peľsonálního hlediska

v mimopražslqlch re gione ch

. přijato

5.

je

snazšínajít kvaĺifikovanépracovníĺE

Wtesení Radv č' ]63

PRo I ] ZDRŽEL SE

0

PR)TI

0.

ĽISK Č. ]24, Zasedání Komise Rady AKČR pro sociální věci

Komise Rady AKČR konstatovala, že Státní rozpočet pro rok 20t9 nevyčleňuje dostatek
pľostředků na nauýšeníplatů pracovníkův sociúlníchslužbúcha na Jinancovlźnítzv.
ín ĺIiviĺIuálníc h p roj e kt ů.

Z diskuse vyplynulo, že nejvhodnější bude rozdělit prostředlcy, které tĺraje doposud obdržely a
až pak u svých poslqltovatelů zjistit, jestli a kde prostředlE chybí. A to i vzhledem k tomu, že
ministerstvo financí bude po ministeľstvu práce a sociólních věcí, potažmo lcrajích požadovat
zdůvodnění na navýšeníprostředků. odroku 2008finančníalokace na sociální služby stoupá i
tento rok lcraje dostanou víc. Financování je rovněž vícesložkové,nejedná se jenom o
financování ze Státního rozpočtu' Zároveň je potřeba hlídat síťposlqltovatelů a zabrónit
neúměrnémurozš iřov ání.
Nejvíc pľoblematické jsou sociální služby, kteľéjsou ještě financovóny z IR)P, tj. individuátní
projekty. Když financování z Evropslqłch zdrojů skončí,bude potřeba ho sąnovat.

Předsedkyně Mračková Vildumetzová proto odešle dopis ną MŠMT, s přehledem končících
individuálních projektů ą s přehledem jaké to bude mít finančnídopady' Dalšíjednání o
navyšování zahájí, když budou známy přesné údaje z lcrajů'
ČlenovéRady se shodli na tom, že náklady na lůžkopro službu B (s ľegionólní působností)jsou
řódově nižšínež pro služby A (s celostátní působnosti), což vnímajíjako problém.
Situace není ideální ani v oblasti starostlívosti o pacíenty s poruchami autistíckéhospektra.
Kraje nemají dostątek lůžekpro tyto paciený' Náklady jsou vyššínež u běžných pacientů a,
MPSV by se na řešení situące mělo podílet.

' Přijato

6.

upravené ĺJsneseníRady č. ]64

PRo
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ZDRŽEL SE

TISK č. ]25, Zasedání Komise Rady Asociace lĺľajůČR pro kulturu

a

0

PR)TI

0.

památkovou péči

Hejtmankn StróSká informovala, že lĺraje nejsou jednotné v pohledu na pamdtkový zlúkon. Část
lcrajů naprosto odmítá současnou podobu. Druhá část preferuje dohodu s ministerstyem
kultury' Hejtmanka Stráskó dostala příslib od ministra kultury, že rozhodování o podobě
zákona nechó na podzim.
. přijato Usnęsení Radv č. ]65

7.

PRo ]1 ZDRŽELSE0 PR)TI0.

TISK č. ] 26, Zasedání Komise Rady Asociace lcľajůČR pro financování a majetek ĺcrajů
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H
- ejtman okĺeštěkuvedĺ do probĺematilql tn. dotace k ceně a souvisejícím legislativním
změnám. Členovérady se shodli, že požadují jednoznačnou metodiku, jak tyio změnyżavádět do
praxe ajaké budou mítfinančnídopady.
ČlenovéRady vedli diskusi ve věci zásad pro nakldddní s hmotnými nemovitými věcmi ve
vlastnictví stótu ve pľospěch územníchsamospróvných celků, dobrovolných svazků obcí a
příspěvkových oľganizacíúzemníchsamosprúvných celků formou bezúplatného převodu
vlastnictví a přímého prodeje. Jako problémovĺźse jeví zejména;
a) možnost odkoupit věci jenom za cenu běžnou, popřípadě bezúplatný převod v případě
veřejného zájmu (Předsedtqlně zmínila areál ČeskéPošty v Kaľlových Varech, kdy pošta
můžeprodat jenom Za cenu administrativní a lrraj koupit za cenu obvyklou),
b) Z čeho vyplyvá definice veřejného zájmu, úskalípřináší jak příĺišrigidní definice
(většina lcrajů má Za to, že by pak na některé věci vůbec nedosáhly) tak i příliš lĺreątivní
definice (Praha a odkupy v Letňanech).
Primátor Hřib kolegl informoval, že Praha zvažuje přípravu případných legislativních změn,
které by definici veřejného zájmu upľavily. Zabýnlat se tím bude radní Maľvanová, která se s
lcraji pak spojí.
Předsedlqlně Mračková Vildumetzovó kolegy vybídĺa,aby legislativní návrh Moravskoslezského
lcraje, kteľým se mění zúkon č. 104/2000 Sb., o Stótním fondu dopravní infrastruktuľy
podpořili i ve svých zastupiteĺstvech' Komise Rady pro financování a majetek lcrajů má za to, že
tento ndvrh taxativně definuje, kterých silnic se financování nebo předfinancovóní výstavby
konlĺrétně tyká' A sĺcrz ý 2 odst. ] kde zaznívápoužívápojem,,silnice" bez jakéhokoliv omezení
ną některou třídu/něheré třídy silnic, lze mít Za to, že se toto ustanovení vztahuje ną silnice
všech tříd, tedy i současnékomunikace II. a III. tříd. o co lcraje již několik let usilují.
. přijato upravené Radłl č' ]66
PRo ] ] ZDRŽEL SE 0 PR)TI 0.

8.

TISK č. I27, Ząsedání Komise Rady Asociace lcrajů ČR pro zdravotnictví

Ve věcí navyšování mezd a platů ve zdravotnictví hejtman Čunek sdělil, že ministerstvo
zdravotnicní plánuje nýšeníplateb v rámci systému DRG (platba za diagnózu) až na 20oń a to
od ]. ]. 2020. Platby v jednotlivých nemocnicích se liší(strádají hlavně malé nemocnice, systém
plateb je nevyrovnaný). I přes navýšení existĺłjíobavy, že 20% není postačujících,lepšípřípad
byl cokoliv nąd 250ń. Většina lcrajů navýšení vítá i když není dostatečné.
Hejtman Bernąrd nevidí řešení ani v navýšení DRG, pro malé nemocnice nic neřeší. Navazující
problém je ľozdílplatových podmínek a nedostatek personálu, herý bude postupem času
eskąlovat.

Hejtman Běhounek zdůraznil, že náklady nejsou počítanédle stejného klíče,a pak nastóvá
problém relevantnosti údajů,tj. rómci počítónínákladů DRG přetrvávají nejasnosti.
Vzhledem k tomu, že i propočty jednotlivých lcrajů v rámci polcrytí nákladů k navyšování mezd,
se markantně lišílcraj od kraje, je potřeba údaje sladit. Přístup k vyčísleníbyl různý, a proto se
členovéRady shodĺi, že to všechny kraje propočítajína zdkladě jeđnotněmetodiky. Hejtmanka
Stráská navľhla, aby metodiku připravil jeden z tvťłrcůúhradovévyhlóšky Michal Čarvaš.
Předsedkyně vybídla lcraje, aby data poslqltly co nejdřív a pak předsedtqlně vyvolá jednání s
mini s tr e m zdľ av o tni c tv í.

Co se ýče lékařské pohotovostní služby (LPs), členovéRady jako problĺémvnímají,že léknři
nechtějí na pohotovostech sloužit ani s výhledem finančníchbenefitů, zákonně je není možnéje k
službě zavázat.
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Pľimátor Hřib vyslovil domněnku, jestli LPS není přežitkem, resp' by její fungování měl řešit
stát. Hejtman Čunek připustiĺ, že to tak být může,a stát by rovněž měĺ řešit, jak systém LPS
nahradit. Kdyby to bylo prostřednictví ZZS, hrozí zneužívaní,ke heľémudochází už teď.
Hejtman Běhounek vidí možnéřešení v tom, aby na pohotovosti byli pacienti tříděni, dle
akutnosti s tím, že se na péčibude podílet víc doktorů' Přístup lékařůtéto možnosti ąle moc
nenahróvá' Hejtman okleštěk zmínil situaci v olomouckém lcraji, který má fakuĺtnínemocnici
řízenou státem, kdy je zabezpečována také LPS, bohužel ostatní lcľaje tuto možnost nemají.

K letecké zlÍchranné stužbě hejtman Čunek uvedl, že nepoĺľyvá celé území(problém zejména
Karlovarského, Zlínskéhoa olomouckého lcraje), problém je i se současným nastavením, tj.

poslEtovateli, který LZS zabezpečují.Toto nastavení končív roku 2020' Připravovaný systém,
který by měl nově fungovat, lcrajům přidĺźvĺźpovinnosti, bez zabezpečení dostatečných podmínek,
aby je mohly naplnit.

ČlenovéRady vyjádřili obavy

i ze situace v ľámci fungování

neefehivní, stát řešení ale nenabízí.

zúchytných staníc. Jsou

Hejtman Běhounek vybídl kolegl, aby jejich nemocnice zůstaly v Asociaci krajských nemocníc.
Zhoľšuje to celkovou vyj ednávací pozici.
. přijato Usnesení Rady č' 167
PRo 11 ZDRŽEL SE 0 PR)TI0'

9.

INFORMACE č. 2, Návľh přesunu sídel úřądů- podnět poslance Farského
. vzatą na vědomí

'
10.

11.

lcraje myšlenku vnímajíjako podnětnou, nicméně k její realizaci je potřebná
hlubšíanalýza, a proto není možnése prozatím ądekvátně vyjádřit.

INFORMACE č. 3, Dokončeníreformy veřejné správy započatév roce ]999
. vzota na vědomí

RŮZNÉ

Společnéprohlášení Asociace
.

.

lłaiůČR a Svazu

měst a obcí ČR K DVB-T2

prohlášení odsouhlaseno

přijato Usnesení Rady č. ]68

PRo

]1

ZDRŽEL SE

0

PR)TI0

Přípravný výbor IROP 2020+

. vybrĺźnízástupci hejtman Martin Netoliclý, Martin Radvan a Petr osvald
. přijato Usnesení Rady č. ]69
PRo 11 ZDRŽEL SE 0 PR)TI0.
Financovóní údržbya oprav silnic II. a III. tříd

'

lcraje zašlou údaje o příjmech a výdajích na údržbya opravy silnic II' a III' tříd
ve srovnání s RUD za rolql 2005 a 20]9, heré ministerstvofinancí požaduje
k tomu, aby zahájilo jednání o poslrytnutí finančních prostředků lĺrajůmv této
věci.
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Nominące do Dozorčírady ČeskéPošý

. hejtman Běhounek prověří situaci ohĺedně počtu míst v DR ČP a podá informaci
do příštíhojednání Rady
GDPR, Sněmovní tisk č. 139 o zpracování osobních ĺidajů
. někteří zástupci ĺcrajůupozoľňujína přílišvysok,t pokuty pro orgány samospráv,
které budou stejně pĺaceny z veřejných zdrojů a na enormní nárust povinností
v sotłvislosti s naplňováním ĺegislativy o GDPR, (v ohroženíjsou zejména malé
obce)

. hejtmanka Stráská požádala, aby jí byl tisk ząslán.
Projekt Kraje pro bezpečný internet

. hejtman Běhounek kolegy požádal, aby

se jejich IT pracovníci spojili S Mgr.
Kl ár o u Jir ókov o u ko o r d i n á t o r ko u pr oj e kt ů Kr aj e Vy s o či n a f iľakova.k@kľvysocina.cz) pro sjednocenífinancování projektu Kraje pro bezpečný internet

Paliativní péče
. hejtman Běhounek kolegl ponal na Konferenci, kterou bude pořádat lcraj
Vysočina a vést expert na paliativní péčiLadislav Kabelka.
Zřízení Konzervatoře v

Lohi

. předložen Radě návrh na podporu záměru zřízení Konzervatoře v Lokti
. přijato Usnesení Rady č.
PRo l1 ZDRŽEL SE 0 PR)TI 0

]70

Poté předsedkyně Rady Mračková Vildumetzová všem přítomným poděkovala
ukončila.

V Brně dne ]6.ledna 2018

Zapsala: Zuzana Lištiaková

l,ł7 M/,;Ąl u1ą--Mgľľ Jana Mračková Vildumetzová
předsedkyně Rady Asociace kľajůčR
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