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Rady Asocĺace kľajůčeskéľepublĺky
číslo:200
ze dne 3.

října 2019

Rada Asociace krajů českérepubliky
I.
schvaluje ľozhodnutí předsedkyně Rady

łrčR:

a) udělení záštity Asociace kľajůČR 19. ľočníkučesko-slovenskékonference
INMED

2019 (č:j: AKČR-1 78 -2O1g l03)

b) dopis náměstkovi ministľa dopravy ve věci financováni základni letištní
infrastruktuľy, její opľavy a modernizace u ľegionálních letišť
(čj :

AKCR

-204-2019 l 04)

c) udělení záštity Asociace krajů Čn čtvľtémuroěníku veletrhu CZECH
TRAVEL MARKET 2019 a veletľhu FoR GASTRO o HOTEL 2019
(ěj :

AKČR -222-2019 / 04)

d) udělení ztśtityAsociace

kľajůČR 30. męziĺárodnímu veletrhu FoR ARCH a
konferencím TECHNOLOGICKÉ r' onuľĺ(ěj : AKČR -222 -2O I g l I2)

e) udělení záštity Asociace kĺajůČR9. ľočníkustředoevropského veletrhu
autobusů, hromadné dopravy, garážovéa servisní techniky CZECHBUS
(čj :

Đ

AKČR -222-2019 l Í3)

dopi.s náměstkovi ministryně pro místnírozvoj

ve věci nominace zástupce

AKCR do Hodnotitelské komise soutěže Vesnice
(čj :

AKČR -247 -2}lg l 03)

roku

g) udělení záśtity Asociace
(čj :

h)

-253 -2019 l

kľajůČRprojektu Národní notový archiv 2Ol9
02)

dopis premiérovi ve věci stanoviska AKČR k problematice stavebních úřadů
(ěj:

l)

AKCR

AKČR464-201910T)

aopij náměstkovi ministra životniho prostředí ve věci nominace záshlpce
AKČR do Řĺdĺcĺvýtoru integľovaného projektu LIFE pro soustavu Nafura
2000 v Čn 1ei: AKCR-272-2OIł!O2)
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j)

dopis ministru Životního prostředí vę věci nominace zástupce łrČn
do Kooľdinačnískupiny pro přípravu Státní politiky Životního prostředí
(čj : AKČR -280-20Ig l 02)

k) udělení zźštityAsociace

krajů ČR 29' roěniku středoevľopského veletrhu
HoLIDAY WoRLD 2O2O (č:j: AKČR-3I2-2OIglO4)

l)

dopis řediteli Vyššíodborné školy publicistiky Pľaha 1 ve věci souhlasného
stanoviska se zapsáním nového oboru 82-43-N/09 FaktografickározhIasová' a
televizní tvorba (čj : AKČR 316-2019 l 03)

m) dopis ředitelovi odboru tízeni operaěních programů ministerstva pro místní
rozvoj ve věci renominace zástupce AKČR do Monitorovacího výboru IROP
(čj: AKČRĄ26-2Olg/OD

n)

dopis premiérovi a ministryni financí ve věci ľevokace Usnesení Vlády Čn e.
301 (čj : AKCR-335 -2019/04)

o) dopis ministryni pro místnírozvoj ve věci nominace zástupců AKČR
do Výboru regionů pro období 2O2O-2O24 (čj: AKČR44L-2OI9!O3)

p)

udělení záštity Asociace kľajůČn osmému ročníkuankety Kĺaj mého srdce
2019 (č,j: AKCR-348 -2019 l 04)

q)

dopis náměstkyni pro řízení Sekce pro ęVropské záIežitosti Úřadu vlády ČR
ve věci nominace zástupce AKČR ohledně spolupráce na aĺalýze priorit ČR
v rámci digitální agendy EU (ěj: AKČR-352-2OI)/O3)

r)

dopis ministrovi kultury, předsedovi Poslanecké sněmovny pČR a předsedovi
Senátu PCR ve věci sněmovního tisku č. 488 (čj: AKČR-355 -2OI9l0l)

s) dopis

náměstkovi ministra zemědělství

(čj: AKČR360-2019/02)

t)
u)

v)

ve věci

vzdělźtvacich aktivit

HZS ČR ve věci nominace zástllpce
do Komise pro vyhodnocování investičních dotací pro JSDH obcí na
rok 2020 (čj : AKČR 4 62-2019 / 03)

dopi-s náměstkovi geneľálního ředitele

AKCR

dopls náměstkovi generálního ředitele HZS ČR ve věci renominace zástupce
do Komise pro vyhodnocování investičních dotací pro JSDH obcí na
rok 2O2O (čj : AKČR 3 62-2019 l 05)

AKCR

udělení záštity Asociace kľajůČn 28. ročníkusoutěži Zlatý pohár Pivex PIVO 2020 a 7. ročníkusoutěŽe Zlatý soudek Pivex 2020
(čj: AKČR380-2019/04)

w) udělení záśtityAsociace kľajůČn8. ročníkuprojektu ONDRÁŠOVKA CUP
2019 l 2O2O (čj : AKČR4 8 5 -2OI9 l 02)
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x)

udělení záštity Asociace kĺajůČn veletrhům Go a REGIONTOUR 2020
(čj : AKCR -390-2019 l 04)

y)

dopis náměstkovi ministra prumyslu ve věci nominace zástupce AKČR
do mezkęzortni pľacovní skupiny pro zaváděni metodiky BIM
(čj: AKČR39I-20IrlB)

z)

udělení zźštityAsociace kĺajůČR 16. ročíkuFestivalu muzejních noci}O}O a
Národnímu zabájeni Festivalu muzejních nocí (čj: AKČR-342 -2O19/O4)

aa)

udělení
(ěj :

-ztštity

AKCR

Asociace kľajůČnprojekťu IvĺÁIrĺBVYBRÁNO 2020

-407 -2019 l

03)

bb)Rozhodnutí předsedkyně Asociace kľajůČR č:. ýD0l9 ve věci ľenominace
Usteckého kľaje do Komise Rady AKČR pro chýré regiony
(čj : AKČR -43 I -20lg l 02)
cc) dopis ministryni práce a sociálních věcí ve věci nomin ace zástl,lpcri łKČRdo
Pľacovní skupiny k pľoblematice 15 opatření pro boj s chudobou
(čj : AKCR -432-2019 / 02)

dd)dopis náměstkovi ministra prumyslu a obchodu ve věci renominace zástupce
_p.o

AKČR do

Monitorovu"iho výboru oP podnikání
konkurenceschopnost (čj : AKČR -43 5 -2Ol9 l 0I)

Lh, u."ů'ĺU.|aMg.ĺJa'ra Mračková Vildumetzová
předsedkyně Rady

a

inovace

