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USNESENI
Rady Asociace kľajůčeskérepubliky
číslo:171
ze dne 11. dubna 2019
Rozhodnutí předsedkvně Raďv AKčR oodle usnesení Radv AKčR č. 25 /2005
v období oď 16. ledna
do 11. dubna 2019
Rada Asociace kľajůČeskérepubliky

I.

schvaluje rozhodnutí předsedkyně Rady

a)

AKčR:

odpověď poslanci Farskému ve věci stanoviska k návrhu zákonao změně sídel
některých státních úřadů(ěj : AKČR -5 67 -2O1 8 l 06)

b) udělení záštity Asociace kľajůČn projektu Pocta památkové péči
(ěj :

c)

AKČR -613

-2O1sl 03)

udělení záštity Asociace krajů ČR výstavě Regiony Českérepubliky 2019
(čj : AKČR -649-2018/07)

d) udělení záštity Asociace kľajůČn Ż4. roěnilcu mezináľodního odboľného
sympozia MoSTY 2Ol9 (č,j: AKČR-3-2019/06)
e) udělení záštity Asociace

kľajůČR patnáctému ročníkuFęstivalu muzejních
noci 2019 (čj : AKČR -4-ŻOl9 l 08)

Đ
g)

udělení záštity 5. roěníku vzdélávaci Konfeľence

(čj: AKCR-I2-20I9105)

BEZPECNA SKOLA 2019

dopis náměstku Nebeskému, ministeľstvo pľo místní ĺozvoj ve věci nominace
zástupců AKČR do podskupin pracovní skupiny pľo digitální technologickou
mapu CR (PT DTM CR) (čj: AKCR-26-20l9l02)

h) dopis

náměstku Nebeskému, ministerstvo pro místnírozvoj ve věci
donominace zástupců AKČR do podskupin pľacovní skupiny pro digitální
technologickou mapu Čn pr DTM Čn1 1ei: AKČR-26-20l9lo5)

i) dopis

premiérovi ve

(čj: AKCR-28-20|9|0I)

j)

věci novelizace zákona č. 10412000

Sb.

dopis náměstkyni pro řízení sekce technické ochĺany ministerstva Životního
prostředí ve věci nominacę zástupce AKČR do PS k přípravě Strategického
rámce oběhového hospodářství ČR(čj: AKČR-2g-2olglo5)
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k)

l)

Žádost náměstkovi ministra vnitra ve věci uvolnění ředitelky odboru veřejné

správy k účastina jednání Gľémiaředitelů

rÚ

1e1:

AKČR-30-ŻuglOl)

pozvání ředitelky odboru veřejné správy na ministerstvu vnitra k úěasti
jednání Gľémiaředitelů rÚ 1ei: AKČR-30-2OI)/02)

na

m) dopis ministru vnitra ve věci zákonač,. 106/1999 Sb. (čj: AKČR-37-2O19lol)

n)

poděkování předsedovi Rady senioru Čn 1o1: AKČR-44-2}lgl)2)

o) dopis zmocněnkyni pro lidská práva ve věci nominace zástupce AKČR
do PS k přípravě nového národního plánu pľo osoby Se ZP
(čj: AKČR-58-2019104)

p) dopis náměstkovi pro tizení sekce ľegionálního ľozvoje ministerstva pľo
místnírozvoj ve věci nominace zástupce AKČR do výběrové komise na
ředitele agentury Czech Tourism (ěj : AKČR -6L -2OI 9 l 03)

q) udělení záštity Asociace krajů ČR dvacátému roěníku soutěže o

nejlepší
webové stľánky knihoven BIBLIOWEB 2OI9 (čj: AKČR-63-20|9104)

Đ

dopis náměstkyni pľo řízení Sekce pro lidská pľáva vę věci renominace
zástupce AKČR do Monitorovacího výboru Agentury pro sociální

zaěleřrcvání

(ěj:

s)

Đ

Rady vlády pro záležítostjromské menšiny

AKČR-66-2019/02)

udělení záštity Asociace krajů Čn 16. ľoěníku projektu ENERSOL 2019
(čj: AKČR-7O-2OI9I02)
dopis ministru kultury ve věci nominace zástupce AKČR do oborových

pľo gramových ľad Pro gramu státní po dpory profesních divadel, symfonických
orchestru a pěveckých sboru pro období 20I9-2O2I (čj: AKČR-76-2019102)

u) dopis ministr5mi pľo místni rozvoj ve věci nominace zástupce AKČR
do PS k přípravě novely zźtkona č,. l59ll999 Sb. (čj: AKČR-8ó-2OI91O2)

v)

dopis prezidentu republiky ve věci společnéhosetkání s Radou AKČR
(čj: AKČR-go-z}tgl}D

w) dopis předsedovi Poslanecké sněmovny ve věci spoleěného setkání s Radou
AKČR (čj : AKČR -g3-20lg l0l)
předsedovi Senátu ve věci společnéhosetkání s Radou AKČR
(čj: AKČR-94-2Ol9lO1)

x) dopis
y) dopis

ministr5mi pro místni rozvoj ve věci nominace zástupce

AKČR

na metodický seminář pro prezentaci a podporu soutěŽe Vesnice roku 2019
(čj : AKČR -LO2-2O19 l 03)
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z)

dopis ministru vnitľa ve věci renominace zástupce AKCR do Republikového
výboru pro prevenci kriminality (čj: AKČR-107 -2Ol9lO2)

aa) dopis řediteli odboru bezpečnostnípolitiky na ministerstvu vnitra

ve věci

renominace zástupce AKČR do Stálého poradního sboru Ministerstva vnitra
pľo ochĺanu měkkých cílů(čj: AKČR-108 -zOIglOD

bb) dopis náměstkovi pro Íízenisekce ochľany přírody a kľajiny na ministerstw

Životního prostředí ve věci nominací zástupů AKČR do PS k aktualizaci

Strategie přizpůsobenízměně klimatu

(ěj:

cc)

dd)

AKČR -| 1 5-2O1g/O3)

v

podmínkách Čn

dopis ministru zahraničníchvěcí ve věci nominace zástupce AKCR
na jednání Komise pľo prezentaci Českéľepubliky (čj: AKČR-lI9-2OI9lo3)
udělení zźštityAsociace krajů Čn knize Česká republika
(čj: AKČR-t2l-2lg/O3)

ee) žádost ministryni sociálních věci ve věci účastizástupce
spravedlivé důchody (čj : AKČR -I3 5-2019 l OI)

-

kľaje

AKČR v Komisi pľo

ff) dopis ministru vnitra ve věci nominace zástupce AKČR do Komise
pro výběr projektů Pľogľamu prevence kriminality (ěj: AKČR-I5O-2OL9/}2)

gg) odpověď
(ěj :

ministru kultury ve věci probíhajícíchsoudních ŕizęni s církvemi

AKČR -156-2019/03)

hh) Žádost ministqmi prumyslu a obchodu ve věci finančníchkompenzací
pro sociální zaíizeni v souvislosti s přechodem televizního vysílání
na DVB-T2 (čj: AKČR-l67-2O19l0l)

ii)

jj)

dopis náměstkovi pro řízenísekce EU a ESIF ministerstva školstvíve věci
nominace zástupců do přípravného výboru oP pro programové obđobí
202I -2021 pľo oblast výzkum a vzdě|áv ání (čj : AKČR -I 7 O -20I 9 l 02)
dopis ministr5mi obchodu a prumyslu ve věci Společnéhoprohlášení mezi

AKČR a SMoČR (čj: AKČR-l72-2OI9lOl)

H7.lłr-.,Ż/ uh'-/

MgrľJana Mračková Vildumetzová
předsedkyně Ra.dľ
Asociace kľajůCR

