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USNESENI
Rady Asociace kľajůČeskéľepubliky
číslo:187
ze dne 11. dubna 2019
Rozhodnutí předsedkvně Radv AKčR oodte usnesení Radv AKčR č. 25 /2005
v období od 12. dubna do I1. června 2019

Rada Asociace kľajůčeskéľepubliky
I.
schvaluje ľozhodnutí předsedkyně Rady

AKčR:

a) dopis

náměstkovi ministra vnitľa ve věci nominace zástupce łrcČRdo
Celostátní komise pľo hodnocení praci a tvorbu katalogů prací
(čj: AKČR478-2OI8/O5)

b) udělení záštity Asociace kľajůČn celostátní konferenci MĚSTA
BUDOUCNoSTI

c)

2019 (č:j: AKČR-642 -2OI8l 03)

udělení záštity Asociace kľajůČR benęfičnícyklistické jízdě Metrostav
handy cyklo maraton (čj: AKČR-4O-2Ol9lO3)

d) dopis řediteli SFDI ve věci nominace

zástupce AKČR do Hodnotitęlské
komise pro posuzování žádosti o příspěvek na výstavbu nebo opľavu
cyklistických stezek (čj : AKČR -56-2019 l 02)

e) udělení záštity Asociace kĺajůČn ł. ľočníkusoutěŽe Česká cena
architekturu (čj : AKCR -57 -2019 l 02)

za

Đ

udělení záštity Asociace kľajůČR 23. ľočníkuSoutěŽní přehlídky stavebních
řemesel SUSO 2019 včetně financí (čj: AKČR-85-2OI9!O3)

g)

dopis ředitelce SŠnábytkářská a obchodní v Bystřici pod Hostýnem ve věci
souhlasného stanoviska se zapsánim nového oboru Design interiéru do
rejstříku škol (čj : AKČR-89- 2Ol9 /O2)

h)

dopis předsedovi kooľdinačnirađyNSSR ve věci nominace zástupce AKČR
do Sektorové rady pro veřejné sluŽby a správu (čj: AKČR-I2O-2OI9I05)

i)

dopis generálnímu ředitelovi HZS
(čj : AKČR - l 22-20 l 8 l 06)

j)

udělení záštity Asociace krajů ČR l0. ľočníkucelostátního projektu Žena
regionu (čj : AKCR -l 45-2019 /03)

ČR,re věci

zákona

ě.

218/2000 Sb.
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k) udělení záštity Asociace

kľajůČR 1 1. ročníkuputovní výstavy Má vlast
cestami pľoměn - příběhy domova (čj: AKČR-I52-2O191O2)

l)

dopis náměstkovi pro ŕízenísekce fondů EU na MŻP ve věci nominace
zástupce. łrČn do RĺdĺcĺhooľgánůoP Životni pľostředí 2O2I-2O27
(čj : AKČR -I95-20|g l 03)

m) dopis ministerskému ľadovi na MPSV ve věci nominace AKČR do výběrové
komise kýzvě č. 03_18-089 ,,Podpoľa pľocesu tľansformace pobýových
sluŽeb a podpora sluŽeb komunitního typu vzniklých po tľansformaci"
(čj : AKČR -|96-2otg l 02)

n) dopis

náměstkyni na MPo ve věci nominace zásfupce AKČR do Řídícího
oľgánu oP zaměřeného na konkuľenceschopnost pro období 202|-2027
(čj : AKČR -I97 -2O1g l 02)

o)

dopis ministrovi zemědělství ve věci nominace zástupce

AKČR do Pracovní

skupiny- ke změně systému financování státních podniků Povodí
(ěj : AKCR -202-2019 / 02)

p) dopis ministľovi vnitľa ve věci dotačníchpľogramů k měkkým cílům
(čj: AKČR-206-20lglu)

q) dopis ministrovi vnitra ve věci GDPR
(čj: AKČR-207-zOLglOD

v

krizovém ŕizení

Đ

dopis ředitelovi odboru pozemních komunikací na MD ve věci zpoplatnění
silnic I. třídy (čj: AKČR-2Og-2OIg/O2)

s)

dopis náměstkovi ministra vnitra ve věci Žádosti o uvolnění ředitelky Ing.
Kostruhové na jednání Grémia ředitelů rÚ 1o1: AKČR-216 -zoIg/OD

Đ

pozvźni na jednání Grémia ředitelů KÚ Ing. Kostruhové, ředitelky odboru
veřejné správy, dozoľu a kontľoly na MV (ěj: AKČR-Żl6-2Ol9l02)

u)

dopis tajemníkovi Rady vláđypro energetickou a suľovinovou strategii ČR
ve věci nominace AKČR do Pľacovní skupiny ě. 6 pro strategii vyzkumu,
vývoje a inovací v oblasti energetiky a surovin (čj: AKČR-2Is-2Ol9lO2)

v) udělení záštity Asociace
dny 2019 (ej:

krajů Čn cyklu odborných konferencí odpadové
AKČR-22|-2Ol9lO2)

w) dopis ředitelovi odboru Íizęni operačních programů MMR ve věci nominace
zástupce AKČR do Pracovního týmu IROP 2 specifické cíle _ Cestovní ruch
(čj : AKČR -227 -20Ig / 02)

x)

dopis m_inistrovi školstvíve věci bilaterálních schůzek s jednotlivými kraji
(čj : AKČR -233 -2019 / 01)
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y)

dopis pľemiérovi a ministru Životního prostředí ve věci zákona č). 1|4/1992
Sb., o ochľaně přírody a krajiny (čj: AKČR-235-2OI9/OI)

z) dopis
(čj :

aa)

ministryni sociální věcí ve věci đofinancovánísociálních sluŽeb
AKČR -238-2019 l 02)

dopis ministryni spravedlnosti ve věci dětské insolvence
(čj: AKČR-249-2OIglOD

bb) dopis ministrovi školstvíve věci science centeľ (čj: AKCR-250-2011910I)

cc) udělení záštity Asociace kľajůČR konferenci Personalistika' právo a
vzđěláváni ve veřejné správě (čj: AKČR-252-2019102)
dd)

udělení záštity Asociace krajů ČRIII' ľoěníku soutěŽe Chýrá města pľo
budoucnost a projekťu Smart regioun tour 20l9 (ěj: AKČR-267-201910Ż)

ee) udělení záštity Asociace krajů Čn konferenci

Co přinese národní investiční
plán: Soukľoméťrnancování veřejné infrastrukntty zejména ve zdravotnictví'
sociálních sluŽbách a dopravě (čj: AKČR-277-2OIglO2)

ff) dopis výkonné předsedkyni Asociace nemocnic ČR a předsedovi Asociace
českých a moľavských nemocnic ve věci českéhozdravotnictví
(čj : AKČR -282-20 I 9 l O l)
gg)

dopi| náměstkovi ministryně pro místníĺozvoj ve věci nominace zásfupce
AKČR do Pľacovníhovýboru pro digitalizaci stavebního Íiźení
(čj :

AKČR -289

-2OI9 l 02)

hh)

dopis ministryni spravedlnosti ve věci problematiky podoby legislativních
prací vlády na ľok 2OI9 (čj: AKČR-290-zugl}D

ii)

dopis ministrovi dopravy ve věci nominace zásfupce AKČR do Rady vlády
CR pro bezpečnost silničníhoprovozu (čj: AKČR-293-20I91O2)

jj)

dopis guveľnéľoviprovincie Beilingdajie ve věci neúčastinaza|:ľaniění cestě

kk) poděkování hejtmance JihočeskéhoWaje za pořádání jednání Rady
SK8 v Ceském Krumlově
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Mgr. Jana Mračková Vildumetzová
předsedkyně Rady Asocĺace kľajůčR
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