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ZAPIS
z

kľajůčeskérepubliky v jejím 5. funkčnímobdobí, kteľése
konalo dne 11. dubna 2019 v Plzni

16. zasedání Rady Asociace

Přítomní členovéRady
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AKčR:

Kaľlovaľskéhokĺaje a předsedkyně AK ČR
Jiří Běhounek, hejtman Kľaje Vysočina
Josef Bernard, hejtman Plzeňského kľaje
Jiří Štěpán, hejtman Kľálovéhľadeckéhokraje
Bohumil Šimek'hejtman Jihomoľavského kľaje
Ivo Vondrák, hejtman Moravskoslezského kraje
Maľtin Netolický, hejtman Pardubického kraje
oldřich Bubeníček,hejtman Ústeckého kĺaje
Jana Mračková Vildumetzová,hejtmanka

Ivana Stľáská, hejtmanka Jihočeského kraje

Přítomní hosté:

n
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Petr Tulpa, náměstek hejtman Libeľeckého kľaje
Martin Heľman' člen Rady Středočeského kľaje
Maľtina Hovořáková, záshlpce hejtmana Zlínského kĺaje
JanZalvadníček,náměstek hejtmana olomouckého kľaje
Jan Hodovský, ředitel Kanceláře AK ČR

Jednání Rady AKCR probíhalo podle následujícího časovéhohaľmonogľamu:
16:00 _ 18:30 BLOK hosté (vystoupeni aprezentace hostů)
l8:30 - 20:30 BLOK předjednání pľioritních témat (dopľava, sociální véci, zdravotnictví)
20:30 -2I:00 BLOK vnitřní záieźitostiAK CR (vč. pľacovní večeře)
21:00 _ 22:30 BLOK podklady z jednání odboľných orgánů AK čR (projednání tisků)
22:30 -23:00 BLOK různé(informace)

I.

HOSTE

Předsedkyně Rady AK ČR, Mgr. Jana Mračková Vildumetzová, přivítala přítomnéhejtmany a
jejich zástupce a zaháj1|a zasedáni Rady AK ČR uvedením hostů. Přítomné členy Rady ľovněŽ
uvítal jménem hostitelského kraje hejtman Josef Bernard.

V ľámci úvodníhobloku dorazili

a se svými prezentacemi vystoupili následující hosté:

Pľojekt ,,Totáč _ zaźijte to znovu" _ přítomen Lukáš Nádvorník, jednatel. Představil pľojekt,
kteý je postaven nazážitkovémcharakteru vnímání událostí amáza cil zejménamlad;im lidem
ukázatjim blízkým způsobem jaká byla tehdejší totalitní doba (použitínapř. videomappingu a
dalšíchtechnologií). Z uvedeného vypl;ývázároveňpoměrně vysoká nfüladovost projektu, s čímž

je spojena žádost prezentujícího o finančnípodporu ze strany krajů.
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Linka bezpečía její činnost _ přítomna Soňa Petrášková, ředitelka, a Radek Dudáš, předseda
představenstva. Paní ředitelka představila stručně historii a zákIadni chaľakteristiku činnosti
Linky bezpeěí, což je nezisková organizace, fungujícídle zákona o sociálních sluŽbách, která
odbaví aktuálně asi 160 tisíc telefonátů ročně. Paní ředitelka zđtraznilaneziskový charakter

organizace apožád,a|arovněŽ kľaje o zvźlženiťrnančnípodpory této organizace. Ziskané finanční
prostředky mají bý pouŽity narozvoj Linky bezpeči (v této souvislosti uvedla, Že denně pomůŽe

Linka bezpečíasi 500 dětem, přičemŽ dalších1000 se zkapacítnich důvodůnedovolá).
Avizova|a, Že v jednotliých ľegionech bude také pľobíhat kampaň Linky bezpeči.

Techmania Science Centeľ - přítomen Vlastimil Volák, ředitel - představil projekt Science
Center, zaměřených na podporu školnívyoky v rovině modemích technologií. Centra jsou
lokalizována v někteľých městech, nicméně problémem je doprava děti z odlehlejších lokalit.
Y nadcházející době bude potřebazajistittaké finance na obnovu infľastruktury ažádaji v tomto
směru o podporu krajů, aby funkcionalita těchto centeľ mohla bý i nadále zachoväna. Příjmy by
měly plynout i z nového pľogramovacího obđobídotací EU po r.202l a podpory stáfu. Z následné
diskuze hejtmanů vyplynulo doporučení směřovat tyto požadavky pľimáľně na MŠMTa řešit věc
z centrálni úrovně. Hejtman Jiří Běhounek doporučil předat školám v regionech kontakty na týo
centra za učclem zvýšenínávštěvnosti ze strany škol. Hejtman Bohumil Šimekkonstatuje, Že
v Jihomoravském kľaji, kde v Bmě jsou lokalizována}tato centra, funguje svoz školních dětí bez
pľoblémů.Diskutuje se také o cílovéskupině dětí, pro něŽ jsou expozice určeny. Doporučeno je
pĄednání této problematiky na půdě Komise pro školství a spoľt.

práce spolupráce Úp čn s kľaji, aktĺvnípolitika
_
zaměstnanosti
přítomna PhDr. Kateřina Sadílková, MBA, generální ředitelka, a Mgr. Jan
Karmazin,MPA, ředitel odboru zaměstnanosti GŘ Úp Čn. Paní ředitelka představ\laorgaiizaěni
Generální ředitelství űřadu

strukturu apovahu fungování Úp vo. statistik o personální a agendové vytíźenostipracovišť,Stavu
nezaměstnanosti a uvedení priorit ÚP (sniŽování dlouhodobé nezaměstnanđsti, vzděláváni
klientů, součinnost útvaru ZAM a NSD a další).Konstatoval a,že se daří sniŽovat stav dlouhođobě
nezaměstnaných, pobírajícíchdávky hmotné nouze. Představila také projekt odboľného
vzdě|źlváni zaměstnanců. Rozpočet Úp jeltazeĺze strany MPSV. Ve vztahu tě tľaitim ocenila
probíhajícíaktivní spolupráci v rtzných oblastech předmětu činnosti Úp a kľajů.V rámci
následné diskuze je řešen instifut veřejné sluŽby a veřejně prospěšných pľací.

olympiáda dětí a mládeže - přítomen

Filip Šuman,místopředseda Čov. Předsedkyně Rady
konstatuje' Že se podařilo domluvit, že MŠMTposkýuje na organizaci oDM částku 6 mil. Kč a
zvýrazněni role hejtmanství při těchto akcích. Pan místopředseda Šumannásleđně stručně
přeđstavil projekt pořádání oDM a uvedl související data a pokroky v pořádání této akce, kdy o
tento projekt je aktuálně velký ztýem a pomohlo zejm. plošné zapojeni Českételevize. Došlo téŽ
k pozitivní změně financování formou přidané dotačnípodpory pořadatelskému kľaji ze strany
MSMT. Hejtman Jiří Běhounek navrhuje zvážituzavření memoranda se všemi aktéry financování
a určenípořadatelství této akce dlouhodobě předem. Předsedkyně Rady zźtvěrempozvalavšechny
na23. 6.2019 đoLibereckého kľaje na konání letní oDM; zimnl oDM se následně bude konat
v lednu 2020 v Karlovaľském kľaji.
p.

Mĺnisteľstvo zemědělství

- přítomen Mgr. Patrik Mlynář, náměstek pro Ťizeni sekce lesního
hospodářství. Pan náměstek prezentoval pľojekty týkajíci se dotací pro vlastníky lesů v souvislosti
zejména s kůrovcovou kalamitol. Zdtlraznil nutnost zabezpečeníadministrace dotačních titulů ze
strany krajů, a to přeđevším
tam, kde se potýkají s kůrovcovou kalamitou v největšímrozsahu.
Konstatuje,ženelze formálně poskýnout účęlověvázané finančnípľostředky namzdy ze státního
rozpočtu pľo nové pracovníky krajských úřadůna agendu boje s kůrovcem a apeluje na to, aby
2
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-f-inance kĺajských úřadůbyly pouŽity prioritně na tento účel.V rámci následnó diskuze se řešila
oľganizačnía jiná úskalítéto pľoblematiky. Předseda Komise pro ŻPEa ředitel Kanceláře AK ČR
Jan Hodovský potvrzuj e, žeŁłajemají pľoblém s personálním zajištěním administrace chystaného
dotačníhotitulu a řešeníse neobejde bez personálního navýšení(1 - 3 osoby na kľaj); žádá za
tímto účelemo podporu ze strany Rady. Hejtman Běhounek apeluje na zapojení všech kľajůdo
řešení této pľoblematiky, ať uŽvice ěi méně postižených, nebot'se jedná o velmi váŽný pľoblém.

il.
A.

ZAsEDÁNÍ Raay AK čR
Zaháiení oficĺálníčásti iednání' schválení pľogramu. přediednání
(dopľava. sociální věcĺ. zdravotnictví):

at

Předsedlqtně Rady Asociace lłajůČn6au ien ,,Rada") Jana Mračková Vildumetzová oficiálně
zahájila jednání Rady Ar cn a seznámila přítomnéčleny Rady S programem, který byt poté všemi
hlasy schvúlen.
Nósledovalo jednání členůRady ohledně aktuálních prioritních témat, jimiž byĺa identifikována
obĺast dopravy, oblast socidlní ą obląst zďravotnÍctví.

DOPRAVA:
Předsedlqlně Rady uvedla téma opravy sílnícII. a III. třídy, kdy byly lĺrajůmv zóvěru roku 20]8
přislíbeny finančnípľostředlły ve výši 4 mld. Kč na opľavu těchto komunikací, což ale zatím
nebylo vůbec naplněno. PředsedlEně Rady dáĺe avizuje, že MD a MF má vyčleněno pľo tento
účelurčitéfinance, předběžně ale pouze ve výši 2 mld' Kč' Proběhla diskuze k tématu, kdy
hejtman Jiří Běhounek doporučuje trvat na částce 4 mld' Kč, jak bylo opakovaně přislíbeno'
Hejtman Josef Bernard upozorňuje na skutečnost, že ačkoliv lłaje vynakládají na opravy silnic
II' a IIL tříd velké prostředlql, tak jejich celkový stav se v globálním měřítku zhoršuje. Cílem je
přesvědčit vládu o nutnosti investice v této oblasti, jinak je situace neudržiteľná.

Usnesení č. 175 / VII a): Rada AK ČR nvá na dodrženídohodnutého dofinancování oprav
silnic II. a III. tříd podle usnesení vlády 667 z ]7.10.20]8 ve výši 4 mĺd' Kč ze státního rozpočtu
v termínu do konce dubna kalendářního roku, a to i za případného využitífinančníchprostředků,
za něž opravuje MD silnice I' třídy.
--,

Dále byla z oblasti dopravy projednána problematika zavedení mýtného na silnicích I. tříďy a
s tím očekóvaných negativních důsledku pro silnice II' a III. tříd při Snaze dopravců vyhnout se

zpoplatněným úsekům.V ľámci proběhlé diskuze hejtmani poukazují na uzavřené memorandum
s MD, ýkajícíse příslibu spolupracovat s lłaji při vyčlenění úsekůsilnic I. třídy nepodléhajících
zpoplatnění. Předsedlqlně Rady doplňuje informaci, že předmětné memoľandum nebylo vládou
schváleno.

Usnesení č. 175 / VII b): Rada AK ČR ftvá na dodržení dohody obsažené v memoľandu
s ministeľstvem dopravy o nulovĺźsazbě v úsecíchsilnic I. tříd, které budou jednotlivými lłaji

-

identifikovány.

Usnesení Rady AK CR č. 175 / VII a) a ]75 / VII b) byly doplněny k usnesení z tisku KomÍse pro
dopravu.
J^
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socuÍĺlvÍsĺuŽrv:
Předsedlqlně Rady zahájila diskuzi nad tématem financování ĺůžkové
péčev obląsti sociálních
služeb vč. souvisejících personálních nókĺadů, heré byty identifikovány Komisí Rady AK ČR pľo
sociáIní věci. Poukazuje na myšování počtu lůžekve většině lłajůa s tím souvisejících
pracovních úvazků.Dále zmiňuje nýšenínláštních příplatků sociálních pracovníků, ježje nutné
kompenzovat. Z podkladů Komise pro sociální věci vyplyvá zřejmá nutnost dofinancování ve výši
alespoň cca 2 mld. Kč, což členovéRady považujíz hlediska deficitu mzdových prostředků jako
zavádějící údaj, který zahrnuje i dofinancování individuáĺních projektů a dalšínáklady.
Hejtmanka lvana StráSká navrhuje vyhotovit společnou přehledovou tąbulku za jednotlivé lcraje
dle jednotné metodiĺE, která bude obsahovat pouze nezbytné platov,t nóklady a s tímto seznámit
MPSV' Předsedlqlně Rady a hejtman Jiří Běhounek avizují jednání s ministryní próce a
sociáĺních věcí, s nížse setkají následujícího dne ráno; požadovat bude v tuto chvíli primárně
dofinancování navýšenínláštních příplatků, se kterým lĺraje nepočítaĺy,ve výši cca 500-700 miĺ.
Kč.
Ředĺtet Kanceláře AK ČRJan HodovsĘ upozorňuje v souvislosti s výstupy z Komise pro sociální
věci na skutečnost, že jakékoli její usnesení lze navenek pľezentovat pouze tehdy, když bylo
nćłsledně schváleno Radou AK ČR; bez toho nelze postupovat' Komise jsou poradními orgóny
Rady ÁK CR, nikoli samostatnými subjekty'

ZDRAVOTNICTVI:
zdravotnicní proběhla diskuze hejtmanů, z nížvyplynul požadavek na dofinancování
především navýšených personálních nákladů. Hejtman Josef Bernąrd zmiňuje téžnezbytnost
nákladů na rekonstrukce a údržbyzdravotniclEch zařízení ve všech ĺĺrajích,a to zejména též
v souvislosti s probíhajícímprojektem výstavby nové nemocnice ve Zlínskémlłaji, na což
reaguje přítomná zastuptql hejtmana Jiřího Čunka. Investičnípľóny v obląsti zdravotnictví
zmiňují i ostatní hejtman,é. Předsedlqlně Rady avizuje nadcházející jednání s premiérem a
ministrem zdravotnictví na téma úhradové vyhlášky' Hejtman Jiří Běhounek zmiňuje navyšující
se výdaje v oblasti zdrąvotnictví ve všech směľech a v důsledku toho hrozícínedostątek financí
na zachování udržitelno sti j ednotlivých zařízení.
V oblasti

PředsedlEně Rady v tomto bloku ještě uvádí problematiku školffi - zmiňuje pľoběhlé jednání
se sociálními partnery, kde byla ukončena debata ke ,,cut-offScore"' Uvedla, že ministr školství
je připraven sejít se k tématu problematilły školstvíjednotlivých lłajůa na základě dodaných
analýz tuto pľoblematiku z pohledu lĺrajůřešit; v této souvislosti předsedlqłně žádá členy Rady o
zpracování příslušných .podkladů' Dále avizuje nadcházející změnu financovóní veřejných
středních škol, herá se však bohužel neýká škol soulcromých.

(Ľozn;ve 20:30

hod. se z jednóní omluvil hejtman Bubeníček:kvorum pro

hlasů)
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B. Pľoiednání vnitřních záležitostíAK ČR:
1.

ZÁP$ z

o

2. TISK

15.

zaseďúní Raďy

AK čR v Brně

PRo8 ZDRŽELSE0PR)TI0

vzat na vědomí - schválen všemi hlasy

č. 128, Ro7hodnutí předsedkyně

o

bez

připomínek - schváleno všemi hlasy
Usnesení Raďv č. 17I

o přijato

PRo8 ZDRŽELSE0 PR)TI0

3. INFORMACE č. I, Termíny zaseddní RaĺIy AK čR a odborných komisí Raďy AK

o

čR

termíny násĺedujícíchzasedóní Rady AK ČR a odborných oľgánů Rady AK Čnryly

vzaty na věĺIomídle předloženéhoharmonogramu'

Předsedlqlně Rady avizuje zejména dohodntltou pracovní večeři hejtmanů s předsedou PSP
CR, kteľá proběhne dne 24. dubncł. Spředsedou Senótu pak bude ]]. června společný
pracovní oběd.

4. TISK

č. l29, Hospodaření

o přijato

AK čn za rok 2018
PRo

asnesení Radv č. 172

8
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Rada AK ČR schvaĺuje (Jsnesení v předloženém znění'

o

hospodaření Kanceláře AK CR stručně okomentovąl ředitel Kancelóře Jan
Hodovslql s tím, že rozpočet za rok 20]8 skončil v přebytku cca 90 tis' Kč. Součástí materiáĺu
je schvalující zpráva auditorą'

Zprávu

Předsedlryně Rady dále podoýkź, že na rezervním fondu z minulých let je nakumulovóno cca
3,2 mil. Kč, které by se daly využítnapř. pro spolufinancování televizní prezentace
jednotlivých lĺrajůvČeskételevizi (vysítání na ČT)1 ,a téma ,,literární cestopis", kdy o
každémlcraji by byl natočen jeden díl. Výše uvedenou nabídku ČT data predsedtĺyně členům
Rady na nážení. V rámci následné diskuze se členovéRady shodli v tuto chvíli na zachování
ľezervního fondu v současnévýši, s případným využitímtěchto financĺ spíšena expertní a
analytickou činnost.

C. Pľoiednání podkladů z odbornÝch

oľeánůAK

čR:

5. TIÍK č. I30, ZasedđníGrémia ředitelů KÚ

o přijato

upravené Usnesení

č. 173

PRo8 ZDRŽELSE0 PR)TI0

Rada AK ČR schvaluje upravené (Jsnesen +vypuštěn bod III usnesení. Body I a II schváleny
v předloženémznění.
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Na základě diskuze hejtmanů došlo k vypuštěníbodu III nąvrhovaného usnesení ohledně
zvažovanéhozavedení institutu ,,klíčovéhopracovního místa" v rómci NV č. 34I/20l7 Sb..
6. TISK

č. 13I, ZaseĺIltníKomíse Raĺly AK

o přijato

Usnesení Raďv č.

I74

čn pro veřejnou sprlÍvu a legislativu
PRo 8 ZDRŽEL SE 0 PR)TI7

Rada AK ČR schvaluje (Jsnesení v předloženĺlmznění.
Výstupy z Komise pro veřejnou správu a legislativu lĺrátce okomentoval její předseda hejtman
Martin Netoliclql, přičemž zmiňuje zejména negativní stanovisko kvěcnému zóměru nového
stavebního zákona v rómci chystané reformy stavebního práva, kde by mělo dojít k vytržení
stavebních iłřadů ze spojeného modelu veřejné správy; dĺźtetéžsděluje, že kvěci sjednává
seminář za účastizástupců PSP ČR i Senátu, s termínem zřejmě čeľventohoto roku. V rámci
následné diskuze hejtman Bohumiĺ Šimekkľitizovąl zejména tu skutečnost, že materiát MMR
je již předklódán na jednání vlády, aniž by však byla nóležitě vypořĺźdána jakákoti
z připomínek daných lcraji v rámci připomínkového řízení.PředsedlEně Rady sděIita, že
diskuze ohledně podoby budoucího stąvebního práva stóle probíhá, přičemž vĺr Čn se fuké
staví proti návrhu předloženému MMR. Hejtmanka Ivana StróSká potýrzuje, že proti konceptu
reformy stąvebního pľáva pľosazovaného MMR se staví i Komise pro kultuľu. DáIe bylo
konstatováno, že není třeba se v této Jázi nadále zabyvat přímou volbou starostů a hejtmanů,
jelikož rozpracování této problematilq) bylo i na úrovni MV ČR pozastaveno'

7. TISK č. I32, Zasedúní Komise Rady AK čR pro dopravu

o přijato

doplněné asnesení Radv č.

175

PRo 8 ZDRŽEL SE 0 PR)TI0

Radą AK ČR schvaluje předložené ľJsnesení,doplněné o body VII a) a VII b) z předjednání
tématu ,,doprava".

proběhlé diskuze hejtman Josef Bernard komentuje dopady slev na jízdnémpro
důchodce a studenty _ zmiňuje potřebu poslqltovat příslušnou finančníkompenzaci přímo
lĺrajům'Výstupy z jednání Komise pro dopravu v části dopoľučeníohledně smluv
uzavíľanýchse železničnímidopravci prezentoval zástupce ředitele Kanceláře AK ČRRadek
Polma. K otázce soutěžína dopľavce a přechodu na nové smlouvy proběhla následně kľótka
V rómci

diskuze mezi členy Rady.

8. TISK č. 133' Zasedání Komise Racly AK CR pro sociólní věcí

o
Rada

přijato upľavené asnesení

č. 176

PRo8 ZDRŽELSE0 PR)TI0

AK ČRschvaluje navrhované (Jsnesení pouze v bodu IV

navrhovaného usnes ení nebyly schvóleny.

(nominace); ostatní části

Vľámci diskuze kzápisu zjednóní Komise bylo konstatovóno, že Komise je pouze poradní
orgón Rady AK Čn, ieiĺmz prostřednictvím formou usnesení Rady maji tyt tyto výstupy
pľezentovóny; nikoli tąk, že Komise Sama navenek k něčemu vyÚá jiné subjekty a Státní
orgány. Gesčnípracovník Kanceláře má zajistit nápravu stavu usnesení Komise.
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9. TISK č. 134, Zaseddní Komise Raďy AK čR pro školstvía sport

o

Přijato upravené Usnesení Radv č. 177

PRo 8 ZDRŽEL SE 0 PR)TI0

Rada AK ČR schvaluje (Jsnesení v upraveném znění
- bod I b) změněn z ,,bere na vědomí"
na ,,podporuje" Memorandum ke kvalitě a budoucnosti středního školství (- nový bod II);
ostatní části usnesení úměrně tomu přečíslovány.

Materiál uvedĺ a lĺrátce okomentoval hejtman lvo Vondrák' Předsedlqlně Rady poukazuje na
projekt K)MPAS, herý poskytuje potřebnou anaľýzu ve vztahu školstvík potřebóm trhu
próce' Zmiňuje téžproběhlé jednóní s ministrem školství,uvedené výše v bĺoku předjednóní
prioritních témat. Dóle poukazuje na navrhovanou změnu usnesení k Memorandu ke kvalitě
abudoucnosti středního školsníz ,,bere navědomí" na,,podporuje"; členovéRadyvyjadřují
s návrhem souhlas a schvalují usnesení v této podobě.

10. TISK č. 135, Zasedóní KomÍse Rady AK čR pľo životníprostředí a energetiku

o přijato

upľavené I]snesení Radv č. 178

PRo 8 ZDRŽEL SE 0 PR)TI0

Materiál uvedl a lcrátce okomentoval předseda Komise Jan HodovsĘ,' poté proběhla diskuze
členůRady, na jejímžzákladě došĺok úpravě navrhovaného ĺJsnesení-vypuštěn bod II; dále
v bodě V a) se vypouští slovo ,,zákąz" a nąhrazuje se dříve v závorce uvedeným slovem
,, omezení". K vypuštěnému bodu II se však členovéRady dohodli, že nepľodleně projednají a
podpoří přednostně pakv kůrovcovou kalamitou dotčených ĺcrajíchnavýšení počtu pracovních
míst tak, aby byĺo možnĺéadministrovat příslušnédo;tačnítituĺu na obnovu lesů včetně
následné kontroĺy.

1l.

TISK č. 137, Zaseddní Komise Rody AK čn pro IT ve veřejné sprdvě

C přijato Usnesení Radv

č.

179

Rado AK ČR schvaluje (Jsnesení

v

PRo 8 ZDRŽEL SE 0 PR)TI0

předloženém znění.

Mateľiál uvedl hejtman Jiří Běhounek, herý

v návaznosti na výstupy ze zápisu Komise

pro

IT zmínil téma chystaných dotací do vysokorychlostního internetu po vzoru Řecka (záĺežitost

lĺrajskéadministľace ,'obálek" - ,,vol.łcheľů").V následné diskuzi vystoupil zejména hejtman
Bohumil Šimek, který tento projeh přiblížit jako obdobu kotlíkových dotací, kde lcraje také
dělají kompletní administraci tohoto dotačníhotitulu. Ve věci ještě má proběhnout jednání
s ministrem.

12. TIŠKč. 138, Zasedání Komise Rady AK ČR pro beąečnost

o přijato

PRo8 ZDRŽELSE0 PR)TI0

UsneseníRaĺlv č. 180
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Rąda AK ČR schvaĺttje Usnesení v předloženém znění'

Materiáĺ uvedl a ĺcrátce okomentoval heitman Bohumil Štmek.

I3. TISK č. 139, Zaseddní Komise Rady AK čR pro kultuľu a pamlÍtkovou péčí
o přijato Usnesení Raclv č. 181
PRo 8 ZDRŻEL SE 0 PR)TI0
Rada AK ČR schvaluje (Jsnesení

v

předloženém znění.

Materiál uvedla ą lcrátce okomentovala hejtmanka lvana Stráská. Zmiňuje, že Komise pro
kulturu téžodmítá reformu stavebního práva dle konceptu MMR, a to zejména s ohledem na
velmi negativní dopad do oblasti památkové ochrany.

14. TISK

č. 140, Zaseddní Komise Rady

o přijato

asnesení Radv č.

AK čR pro

182

cestovní ruch

PRo 8 ZDRŽEL SE 0 PR)TI

0

Rada AK ČR schvaluje (Jsnesení v předloženém znění.

Mateľiál uvedl a lcrátce okomentovaĺ hejtman Jiří Štěpĺźn.Hejtman Martin NetolicĘ zmiňuje
údajný záměr převést cestovní ruchpod ministersĺvo kultury; pod cestovnĺm ruchem je přitom
např. Horskó služba, což s kulturou nijak nesouvisí.
15. TISK č. 14I, BIBLIOWEB 2019 (uděIení záštity sJínančnímpříspěvkem)

o přijato

Usnesení Raďv č.

183

PRo 8 ZDRŽEL SE 0 PR)TI7

Rada AK ČR schvaluje (Jsnesení v předloženém znění'

D. Různé:
16. INFORMACE č. 2 _ Zdkon č. 106/1999 sb., o svobodném přístupu k informacím _
komunikace s minÍstrem vnitľa

o

vzata na vědomí

17. INFORMACE č. 3 _ Zpľúva o průběhu vydlÍvóní majetku církvíma nóboženským
spoIečnostem

o

18.

vząta na vědomí

INFORMACE

o přijato

č. 4

_ VystlÍní delegace

Usnesení Radv č.

184

Ar

Čn na summit LLM 16

+ 1 do

číny

PRo 8 ZDRŽEL SE 0 PR)TI0

I

E
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Schvdleno navrženéusnesenív podobě bodů I, II b) (schvaluje účastdelegace) a IIL

19. INFORMACE č. 5 _ Soutěž Žena regíonu 20t9

.

vzata na vědomí

20. INFORMACE č. 6 _ Babička roku 2019

o

vząta na vědomí

Ke máženídána možnost vyhlášení lcrajslqlch kol této soutěže; celostátní kolo nyní proběhne
v olomouckém lłaji.

2I. INFORMACE č. 7 _ zasedúní Dívlźckéľady českételevize

C

vzata na vědomí

PředsedlEně Rady avizovalą svoji omluvu z jednání Divácké rady Českételevize a dotázalą
se na její možný zástup - pokud by měl někdo z členůRady zájem, případně chtěl navrhnout
témąta k projednání, má Se ozvaĹ

22. INFOMRACE č. 8 _ Koncept juníorních center excelence v ČR

o

vzata na vědomí

Informaci o vzniku sítě juniorních center excelence podal ředitel Kanceláře Jan Hodovslql.
AK ČRbyla v tĺlto souvislosti požádána o podporu' Aktuálnł v Čn fungujĺ 3 tato centrą v Praze, ve Dvoře Králové a v Brně. Vznikají při středních školách a cíĺemby mělo být
vytvoření jednoho centra v každémlcraji' V návaznosti na to proběhla diskuze a předložená
informace byla členy Rady vzata na vědomí.

23. Problematíka Science Centeľ _ přijato I]snesení č. I85 ---> Rada AK čR bere na vědomí
informace o ąktivitě Science Center a pověřuje Komisi pro školství a sport, aby kvěci
vypracovala stanovisko a navľhla usnesení, jímžbude případně doporučeno zahľnutí
financování tohoto projektu do programovacího období od r. 202 ].
24. Zimní oDM v KV krají _ přijato asnesení č. 186 -+ Raďa AK CR schvaluje reąlizovat
uspořádání zimní olympiády dětí a mládeže 2020 v Kaľlovarském tĺraji v termínu 19. 24.].2020 ve spolupróci Karlovarského lvaje s němeclqlm paľtnerem Spaľkassen-Skiarena
oberwiesenthal, a to zejména z důvodu předpoklódaných tepšíchsněhových podmínek na
horách ną německé straně.

25. Komisi pro sociáIní věci se zadávd tikol prověřit nové legislativní opatření ve vztahu
kinstitutu oddlužení,kdy s účinnostíod 1. 6. 2019 můžesoud uložit povinnost oddluženým
absolvovat v insolvenční poradně ąž 50 hodin vzdělávání finančnígramotnosti, přičemž
9
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zajistit to mají lcrajské úřady. Kraje přitom budou tímto neúměrně zatíženy jak personálně
tak finančně. Hejtmanka lvana StráSká proto navrhuje tuto věc dále prověřit a jednat o ní
případně s ministeľstvem spravedlnosti'

Předsedkyně Rady AK ČRJana Mračková Vildumetzová poté všem přítomným poděkovala a
zaseďúní Radv AK čR ukončíIa.

V

Plzni, dne II. dubna 2019

Zapsal: Mgr. Ivo Dočekal, právník Kanceláře AK CR

[ł7, /qhłŁ,u.łú
Nłg{ Jaoa Mračková Vildumetzová
předsedĘně Rady Asociace kľajůčn

t0

