-

AsoclAcE rnnlťl

= ČesxÉRepuaurv
Ę

USNESENI
Rady Asociace kľajůčeskérepublĺky
crslo: I /5
ze dne: 11. dubna 2019
ZlÍpis ze zasedóní Komise Radv AKCR oro dopravu,
které se konalo dne 14. - 15.2.2019 v LÍtomvšlÍ

Rada Asociace krajů českérepubliky
I.

bere na vědomí
al zápis ze zaseđáníKomisę Rady AKČR pro dopravu, které se konalo dne
14. - 15.2.2019 v Litomyšli
b/ infoľmace o aktuální situaci v zaváděnimý.aĺa silnicích I. tříd,

II.

źádá!

a/ ministerstvo dopľavy projednat s kaŽd;fłn krajem zaváđěni mýa na silnicích
I. tříd samostatně,
b/ ministeľstvo dopľavy o vytvoření systémovéhořešení, vedoucího ke změně

struktury rozpočtu SFDI

s trvalým

zapracovánim poloŽky výdajů na

spolufinancování silnic II. a III. tříd,

c/ ministerstvo dopravy

o

zpracováĺi a jednotlivým kľajůmv pravidelných
intervalech předkládání kvantifikace slevy jízdnéhov samostatné struktuře
dle příjemcůdotace a dle uŽivatelů slev, tedy studentů a senioru.

ilI.

doporučuje
a/ kľajůmprověřit věcnou azejména časovou návaznost nových Smluv o závazku
veřejných služeb v železniěnípřepravě osob, a to s ohledem na termíny ukoněení
stávajících smluv anavazujici zahájeni účinnostinových smluv a rovněŽ s ohledem
na uplynuti zäkomých lhůt nazák|adě, kterych mohou kĺaje nové smlouvy uzavřit,
b/ kľajům, které nebudou mít do 31. 3. 2019 uzavřené nové smlouvy o závazhl
veřejných sluŽeb v že|ęzniěnípřepľavě osob z đůvoduneuplynutí legislativních lhůt
(uplynutí lhůty pľo uveřejnění notifikace nebo lhůty pro uzavření smlouvy dle
zákona ě. 194/2010 Sb.), nebo z důvodu včasnéhonedokončení schvalovacího
procesu v orgánech kľaje, projednat s dopravci uzavření Dohod o zajištěníkapacity
đrźlhy,příp. Smluv o smlouvách budoucích,
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kľajůmprojednat a nastavit s dopravci, dle moŽností, jednotný systém platnosti
ostatních tarifir mimo taľif příslušnéhoIDS v ľeŽimu smluv brutto, a to s cílem
neomezit cestujícím tarifní nabídky vice, nežje nutné (včetně jednotného systému
c/

dělby tržeb mezi objednatele a dopravce zvláště v případech styku a souběhu brutto
a netto smluvních reŽimů).

IY

pověřuje
a/ předsedu Komise Rady AKČR pro dopravu a hejtmana Libereckého kľaje
Maľtina Půtu k jednání s Ministerstvem dopľavy ČRa SŽDC o závéręch a
doporučeních pracovní skupiny v oblasti navrŽených minimálních standardů
rozsahu staniěních sluŽeb a způsobu úhľadypoplatků za týo sluŽby v přepravě
cestuj í cí ch na železnici,
b/ předsedkyni AKČR a hejtmanku Kaľlovaľského kľaje Mgľ. Janu Mľačkovou
Vildumetzovou ke zpracováni a odeslání dopisů s Žádostmi viz. bod č. II tohoto
usnesení.

v

nominuje do ,,Hodnotitelské komisę pro posuzování Žádosti o příspěvek
na výstavbu nebo opravu cyklistických stezek" Maľtina Hurajčíka, náměstka
hejtmanky Karlovarského kľaj e.

vI.

schvaluje udělení záśtity bez finaněního plnění:
a/ sympoziu ,,Mosty 2019*, které se bude konat 25. - 26. dubna 2019 v Hotelu
Inteľnational Bľno,
b/ projektu ,,Maľkétina dopravní výchova" realizovaný spoleěností Bezpeěně
na silnicích, o.P.S..

vII.

al trvá na dođrŽenídohodnutého dofinancování oprav silnic II. a III. tříd podle
usnesení vlády ve výši 4 mld. Kč, ze státního rozpočtu v tęľmínudo konce dubna
kalendářního roku, a to i za ptipadného vyuŽití finančníchprostředků, za něž
opravuje MD silnice I. třídy.

bl trvá na

o

đodľžení
dohody obsaŽené v memoľandu

nulové sazbě v úsecíchsilnic

identiťrkovány.

U*

I.

ministeľstvem dopravy
tříd, které budou jednotliými kraji
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Mg".(Ju,,u Mračková Vildumetzová
předsedkyně Rady
Asociace kľajůčR
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