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ZAPIS

z 18. zasedání Rady Asociace kľajůčeskérepubliky v jejím 5. funkčnímobdobí, kteľése
konalo dne 3. října 2019 v Praze

Přítomní členovéRady łxČR:
o Jana Mračková Vildumetzová' hejtmanka Karlovarského kĺaje a předsedkyně Rady

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

AKČR

Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina
Jiří Čunek, hejtman Zlínského kľaje
Maľtin Půta, hejtman Libereckého kĺaje
Martin Netolický, hejtman Pardubického kľaje
Jaroslava Pokorná Jermanová, hejtmanka Středočeského kľaje
Ivana Stráská, hejtmanka Jihočeského kľaje
Josef Bernard, hejtman Plzeňského kľaje
Ladislav okleštěk, hejtman olomouckého kĺaje
Bohumil Šimek, hejtman Jihomoľavského kľaje
Jiří Štěpán, hejtman Královéhradeckého kraje
Ivo Vondrák, hejtman Moravskoslezského kĺaje

Přítomní hosté:

o
o
o
o
o
o
o
o

Jan Hodovský, ředitel Kanceláře AKČR
Radek Polma, zástupce ředitele Kanceláře AKČR
Tomáš Petříček, ministr zallran1čníchvěcíČR
ZdęněkKuna, Kancelář ministra zallraničnich věcí ČR
Patrik Mlynář, náměstek ministra zeměđělstvíČR
Vladimír Dolejský, náměstek ministra životníhoprostředí ČR
Josef Vojáěek' ředitel Lesů ČR,s.p.
František Kučera, předseda SdruŽení vlastníkůobecných a soukromých lesů ČR

Jednání Rady AKCR pľobíhalopodle následujícího časového haľmonogľamu:
14.00
16.00

- 16.00
- l 8.45

ZasedźníRady AKČR - vystoupení hostů
Zasedttni Rady _ projednávání materiálů

A'. Zaháiení iednání Radv

kľaiůčeskéľenublĺkv:

Předsedtqlně Rady Asociące krajů ČR @ate jen ,,Rada") Jana Mračková Viĺdumetzová přivítala
přítomné a zahájila jednaní'

B.

Vystoupení hostů

BLoK ZAHRANIČNÍ vĚcĺ:
Tomáš Petříček,

' zhodnotil naplňování společnéhomemorąnda, které bylo podepsané před dvěmą
leý společně s tehdejšímministrem Lubomírem Ząorálkem a otevřelo spolupráci
krajů s ministerstyem především v oblasti ekonomické diplomacie a prezentace
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Ceské republilĺy v ząhľaničíprostřednictvím možnosti vysílat své zastupce do
ząhľaničníchdelegací na nejvyššíúľovni.

'

vyjádřil zájem zapojit kraje víc do prezentace Českérepubtilql v ząhraničí,a to
prostřednictvím schválené značlql tzv. brąndu Czech repubĺic: Country for the
future, naplňování koncepce koordinuje pľacovnískupina, ve které mají možnost
zastoupení i kraje.

Jaroslava Jermanová Pokorná,

'

doplnila, že cílem ministerstva i krajů je, aby byly možnosti, ktere memorandum
nabízívyužiĘ naplno v každéoblasti, a proto existuje prostor pro dątší
prohlubování spolupráce

'

kolegy vybídla k vysílanísvých zástupců do delegací, ą to nejméně na úrovni člena
Rady kraje ą záľoveň nabídla možnost předávąt krajům informace o zemích, do
kteých jsou plánované delegace, resp. existuje možnost delegaci vyslat, a to dle
p o tř e b j e dno t liý ch kľ aj ů.

' požádala kraje, aby v případě, že mají zájem společnémemorandum doplnit nebo
ľozšířitobląsti spoluprace, zaslaly své podněty Komisi Rady AKČR pro zahraniční
spoĺupráci.
Jana Mračková Vildumetzova

'

vyzvala ministrą, aby ministerstvo připravilo a poslqltlo souhrnnou informaci o
tom, jalým způsobem se kraje mohou zapojovat do zahrąničních delegací,

hejtmanlĺy a hejtmany
podobně, jako je to u poslanců a senátorů Paľlamentu ČR, s koległ se zároveň
shodli, že udělovąní pasů by bylo vhodné vyřešit systémově i do budoucna, nikoliv
jednorózově pro současnévedení lĺrajů.

' otevřelą otázku udělovaní diplomaticlqlch pasů pro

Tomáš Petříček
v udělování pasů problém a přislíbil ověřit možnosti udělovaní
s gesčnímnáměstkem a pak řešit s ostatními ústavními činiteli.

' neshledal
'

kraje vybídl, aby neváhali jakékoliv podněty v oblasti přeshľaničnímeziregionální
spolupráce s ministeľsnem řešit.

Kľaje vidí možnosti spolupľaci hlavně

v

obląsti přeshraniční kooľdinace Integrovąného

záchrąnného systému, rozvojové pomoci nebo poznávacích zájezdů pro škotátĺy.

Předsedlĺyně Rady AKČR Jana Mračková Vildumetzová ministrovi Petříčkovipoděkovala za
vystoupení a blok Zahrąničníchvěcí ukončilą'

BLoK ŽIvoľNÍPRoSTŘEuÍ ĺ. zBrvĺĚoĚnľvÍ:rÜnovcovÁ KALAMITA
Patrik Mlynář

' shrnul

proti kůrovcové kąlamitě a to zejména
novelą zákoną o lesích, která již prošla 3 čtenímv PSP ČR a čeká ną
pľojednání v Senátu

kroley ministerstva v boji

-
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vytvoření ą rozšiřování tzv. červených zón, které ulehčujívląstníkům
lesa nakládání s kalamitním dřívím (podmínkou je dodrženíłyhláškou
stanoveného podílu melioračně zpevňuj ícíchdřevin)
připravovaný systém kompenzací pľo vlastnílE lesů, na které
ministerstvofinancí uvolní ],5 mld Kč pro ľok 20]9 a ] mld Kč pľo
rok 2020 _ vyplacení kompenzací je ale vázáno na schválení zmíněné
novely zákoną o lesích

' z důvodu minimalního

časového prostoru od nabytí platnosti zákona (očekává se
požádal o zabezpečenídostatečného počtu pracovníků, kteý
budou dotace ądministrov{)t, no zároveň sdělil, že ministerstvo financí potvrdilo,
že není možnéprostředlĺy na navýšenípočtu pracovníků účelověvázat v rámci
Rozpočtového určenídaní (RUD)
ke konci roku) kľaje

Frąntišek Kučera

'

upozornil, že vlastnícílesů jsou ve velké míľena pľodeji dřeva zóvislí, současný
propad cen má téměř devastačníúčinlEa někteří vlastnícínemají jižjinou možnost
než les prodat, SVOL výši požadovaných kompenzací vyčíslilną hodnotu 3,2 mld
Kč.

Maľtin NetolicĘ
' poukńzal na riziko, že prostředlE se nestihnout vyčerpat, kľomě toho jich není
dostatek, administrace a příprava žádostíje velice náročná, nejenom pro malé
vlastnílql a kalamitní dřívípořád zůstává v lesích, Pardubicbý kraj proto posiluje
svoje vlastní dotačníprogramu.

Jiří Běhounek

'

identifikoval i dalšípralłicképroblémy v rámci boje s kůrovcem. Upozornil, že
vyhlašovat krizouý stav je ądministrątivní komplikącí ą nic neřeší.

'

vyzval ministerstvo zemědělství, aby připrąvilo metodiku pro čerpání,která bude

k dispozici ještě před schválením novely zákona o lesích a aby podniklo k olE,
kteľébudou vést k tomu, že dotace bude možnéčerpat okamžitě po nabití platnosti

zákona, resp. evidovat žádostío dotacejiž nyní.

'

dotázal se na možnosti čerpánídotací pľo obląst zadržovaní vody v krajině.

Jan HodovsĘ

'
Jiří Štěpán

členovéKomise Rady AKCR pro životnípľostředí a energetiku jako obrovslły
problém vnímajínevyhovujícía komplikovaný systém ądministrace žádostí a
kontroly, je nutné systém zjednodušit'

'

vyjádřilobavy, žepokudbudouproblémys administracídotacípokľačovat,budou
za to viněny kraje, nikoliv ministerstvo.
Frąntišek Kučera
.

podpořil návrhy krajů

Patľik Mlyná,ř

'zavázal se metodiku pro čerpánízveřejnit včąs ą rovněž prověřit možnosti
evidovaní žádosti, ještě před schvalením zákona.
Ą
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doplnil, že i část prostředků alokovaných v Programu rozvoje venkově je možné
čerpat na aktivity související s obnovou lesů.

' přislíbil, že nový sofh,vare pro zpracování žádostípodávaní výrazně zjednoduší
' sdělil, že je možnéčerpat prostředlql pro aktivity podporující zadržovanívody
v kraji jak z prostředků Evropské unie, tąk z prostředlĺt}l národních a nąbídl
metodické vedení v oblasti čerpaníprostředků z EvropsĘchfondů
Vladimír Dolejsbý
v této věci spolupľacuji a seznámil také s opatřeními
ministerstva životního pľostředí, tj. přípravou novely zákoną o ochraně přírody a
krajiny tak, aby se transponovalo nařízeníEvropské komise o prevenci a regulaci
zavlékáníči vysazování a šířeníinvązních nepůvodních dľuhů(účinnostnovely ne
dřív než v roce 2021), s účinnostínovely je spojeno i uvolnění finančních
prostředků ve výši lŻmit Kč @PŽP)

' ujistil, že ministerstva

'

navýšené budou i prostředlĺy v rámci programu NATURA 2000 (naýšenírozpočtu

na 60mil Kč)

Předsedlqlně Rady AKCR hejtmanka Jana Mrąčková Vildumetzová všem hostům poděkovala a
ukončilą blok Kůrovcová kalamita.
Hejtman Martin Netolicbý opouštíjednaní.

C. Pľoiednávání materiálů
Na úvod se předsedlqlně Rady Jąna Mrąčková Vildumetzova kolegů dotáząlą, jestli jsou jejich
pobytové zařízení připravené na změny v rámci přechodu na DVB-T2, ohlas byl pozitivní. Pąk
zahájila projednávaní materiálů předložených Radě. Co se ýče programu navrhlą, aby
Tiskč. 153, kteý je velice obsáhlý a byl předložen teprve na stůl, byl projednán až vzávěrů

jednóní.

1. zÁpls

z ]7. zasedání Rady AKČRv Pľaze

. vzat na vědomí

2.

PRO ] ] ZDRZEL SE

O

PROTI

O.

PRO

O

PROTI

O.

TISK č. ] 5 ], Rozhodnutí předsedl<yně
.

přijato Usnesení Rądy č. 200

3. INF)RMACE

1

1

ZDRZEL SE

č. ], Termíny jednání Rady AKČR a odborných komisí Rady

AKČR

Jąna Mľačková Vildumetzová kolegy vybídla k tomu, aby se pokusili jednání odborných orgánů
pořádat tak, aby byl zápis jednąní k dispozici v dostatečnémčasovémpředstihu předjednáním
Rady a bylo možnématerialy adekvátně prostudovat.

. termíny nasledujících zasedání Rady AK ČRa odborných orgánů Rady AK ČR
byly vzaĘ na vědomí dle předloženého haľmonogramu.
' Příštízasedání se bude konat v Královéhľadeckémlĺľaji,I0.-1 1. 12. 2019.
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shoda setknt se také se zastupci SdľuženíSK8 a to v rámci pľavideĺnéhozasedąní
Rady na veletrhu Region tour v Brně.

'ředitel Kanceláře Jąn Hodovshý a hejtman Bohumit Šimek prověří ve vztąhu
k pořadateli BW možnost společnéhostánku všech krajů.
' dalšíząsedání se uskutečnív druhé polovině března 20]9 v Kraji Vysočina a pak
v olomouckém kraji, termín bude stąnoven dodatečně'

4.

TISKč. ]52,ZasedáníKomiseRadyAsociacelcrajůČR_Grémiumředitelůkrajstĺychuřadů

. materiál by projednán bez rozpravy.
' přijato Usnesení Rąd:ł č.20]

5.

PRO ] ] ZDRZEL SE

O

PROTI

O.

TISK č. ] 54, Ząsedání Komise Rady Asociace krajů ČR pro financování a majetek krajů

a následně
proběhla diskuse k možným změnám v rámci rozpočtovéhourčenídaní, nicméně
navržené usnesení bylo přijato v předložené podobě, beze změn, s doporučením,
že problematice je potřeba se dál věnovąt.
. přijato Usnesení Rady č. 202
PRo 1 1 ZDRŽEL SE 0 PR)TI 0.
'předseda komise Ladisląv okleštěk seznómil se závěry komise

6.

TISK č. ]

Zasedaní Komise Rady Asociace lĺľajůČR pro životníprostředí a energetiku
' předseda komise Jan Hodovslĺy informovąl o závěrech jednání komise
' hejtman Jiří Běhounek navrhl změnit bod II a) s tím, že Radą podporuje veškeré
zemědělství

.

55,

přijato upravené Usnesení RaĄl č. 203

bod

IL a)

vypuštěno slovo ekologické nové znění bodu

zemědělstv'
7.

ooo

11

II a) je

ZDRŽEL SE

0

rozvoj

PR,TI

0.

TISK č. l56, Projekt SUWAC

' předseda Komise pro životníprostředí a eneľgetiku Jąn Hodovsbý koległ seznámil
s parametry projektu suwAc

' přijato Usnesení Rady č' 204

8.

PRo

11

ZDRŽEL SE

0

PR,TI

0.

TISK č. ]57, Ząsedání Komise Rady Asociace kľajůČR pro dopravu

'

hejtman Josef Bernard kolegy upozornil na Vyhlóšku č' 130/20]9 Sb. o kritériích,

při jejichž splnění je asfaltovą směs vedlejším produktem nebo přestává být
odpadem, kdy existuje riziko, že vznilłlou vysoké náklady s odstraňováním tohoto
druhu odpadu.

'

hejtman Ladislav okleštěk navrhl, aby kraje analyzovaly své vląstní skládlE a
připravily odhąd o jąlĺy objem odpadu půjde.
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'předsedlqlně Mračkova Vildumetzová byla pověřena informovat ministra
životníhoprostředí o finančnízátěži, která lcrajům v souvislosti Se
zmíněnou vyhláš kou vznilłle.

'hejtman Mąrtin Půta, předseda Komise Rady AKČR pro dopravu seznámil
s problémy v oblasti zavádění mýta na silnicích I. tříd, zejména se značením
zákazu tranzitní dopravy na objízdných trasách a členovéRady se po diskusi
shodli, že trltají na svém stanovisku, kdy nesouhlasí se zaváděním mýtného systému
na silnicích prvních tříd.

'

otázce rozdělení finančníchpľostředků z 92. a 94. výzvy IROP předsedlqłně
kategoriclql upozornila, že v dané věci nelze hląsovat a přijetí usnesení by bylo
v rozporu s pľávními předpisy, lcraje se proto rozhodly nepřijímat žádný závěr a
bod IV. a) navrženéłtousnesení byl vypuštěn.
v

' přijato upravené Usnesení Radv č. 205
bod VI. a) vypuštěn
bod VI. přečíslován na bod VII.
bod VI. změněn následovně Radą AKCR konstatuje, že Vyhlóškn č. 130/20]9
Sb. o kritériích,při jejichž plnění je asfaltová směs vedlejším produktem nebo
přestává být odpadem přinóší riziko, že zásądním způsobem ovlivní a prodraží
výběrová řízení na opraýu silnic.
PRo 8 NEHLASO',ĺ/ÁL 3 PROTI 0.
Hejtmanka Ivana Stráská opouštíjednaní.

9.

TISK č. ]

58,

Ząsedání Komise Rady Asociace krajů ČR pro škotstvía sport

' předseda komise Ivo Vondrák seznómil se závěry jednąní komise a členovéRady
po diskusi rozhodli, že otázkn mąturitních zkoušek z matematilE bude dál řešena
a prozatím k ní nebude přijato usnesení.
' přijato upravené Usnesení Rądy č. 206
bod V vypuštěn

PRO

1O

ZDRZEL SE

O

PROTI

O

10. TISK č. ]53, Zasedání Komise pro veřejnou zpravu a legislativu

' z důvodu komplexnosti problematilE

a

krátkému čąsovémuuseku kjejímu
nastudování a také nepřítomnosti gesčního hejtmana Martina Netolického bylo po
diskusi ľozhodnuto, že bod č. II usnesení k problematice rekodifikace stavebního
práva bude projednán na dalším jednání Rady.

' z důvodu nerelevantntnosti byl

vypuštěn bod IV. navľhovaného usnesení.

'

bod V. byl vypuštěn, jelikožje zahrnutjiž ve schvaleném usnesení č. 202.

.

přijato upravené Usnesení RaĄł č. 207
6
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bod
bod
bod
bod
bod
bod

č' I _ schválen;
č. il

-vypuštěn (viz výše);
č. III - schválen a přečíslován na č. II;
č. Iĺ/ _ vypuštěn (viz výše);
č. ĺ/ _ vypuštěn (viz výše);
č. ĺ/I _ schvąlen a přečíslovón na č. Iil;
č' 't/II _ schválen s tím, že v části a) se vypouští věta ,,a dąle téžpožaduje
vypuštění odpovědnosti krajů za spľávnost udajů uvedených v DTM) a
přečíslovánna č. IV;
bod č. WII - schvalen a přečíslován na č' Y.

PRo

9

ZDRŽEL SE

1

PR)TI

0

11. TISK č. ]59, Zasedóní Komise Rady Asociace krajů ČR pro socialní věci

'členovéRady vyjádřily obavy, že ve Státní rozpočtu pro příštírok není dost
prostředku na naýšeníplatů pracovníků v sociálních službach, nicméně jestti
budou ĺĺraježádat o navýšení,požadavek musí být založen ną relevantních
údajích'

.

přijato upravené Usnesení Rady č. 208
doplněn bod VI. pověřuje předsedlryni Rady AKČR Jąnu Mračkovou
Vildumetzovou jednat s Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR o
zabezpečení dos tątečnéhoobj emu finančních pros tř edků na financování
sociálních služeb v roce 2020'

PRo

10

ZDRŽEL SE

0

PR,TI

0.

12. TISK č. ] 60 Zasedání Komise Rady Asociace krajů ČR pro kultuľu a památkovou péči

. materiál by projednąn bez rozprąvy.
. přijato Usnesení
č. 209

PRO ]O ZDRZEL SE
13.

O

PROTI

O

TISK č. 1ő1 Ząsedání Komise Rady Asociace krajů ČR pro zahraniční spolupráci
' problematika probrana v rómci vystoupení ministrą zahraničníchvěcí Tomáše
Petříčka
' přijato Usnesení Rad]l č. 2]0 ve variąntě, doporučuje sestavení delegace a účast
AKCR ną zahrąničnícestě do pľovincie Zhejiang.

PRo ]0 ZDRŽEL SE 0 PR)TI 0
14. TISK č. ]62, Ząsedání Komise Rady Asociace lcrajů ČRpro informačnítechnologie ve
veřejné správě

'předseda komise Jiří Běhounek seznámil se závěry jednání komise a zároveň
kolegy informoval, že kľaje se nebudou nijalĺym způsobem podítet nafinancování
systému NIS IZS, tzv. střechy, a náklady budou hrazeny ze strany Hasičského
záchrąnného sboru ČR.
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' přijato Usnesení Rąd)l č. 2l ]

PRo ]0 zpnŽzĺ SE 0 PRITI

0'

15. TISK č. 163, Zasedání Komise Rady Asociace krajů ČR pro chytré regiony

. materiál by projednán bez rozprąvy.
. přijato Usnesení Rady č. 2I2

16. Žádost o znovuotevření výzvy č. 28 v ľamci

'
17.

19,

10

ZDRŽEL SE

0
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INF)RMACE

č. 2, Komorą

0.
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mąteriál ą návrh usnesení budou členůmRady zaslány kvyjádření PER

. yzata na vědomí
18.
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ArchĺtekůČR

INFORMACE č' 3, Podpora lyžařsĘch kurzů
' jde primárně o ząležitost měst a obcí, lĺraje ąle možnou spolupráci úplně
nevyĺučují,žádají však o podrobné parametry fungování tohoto projelctu
INFORMACE č. 4, Spolupráce s Czechtourism

'

Z důvod nedostatku času, generální ředitet agentury Czechtourism Jąn Herget na
ząsedání nevystoupil, ĺĺrajejsou ale spolupráci otevřené.

nŮzuÉ
20. Závod mistrovství světa horslých

'

hejtman

kol

Jiří Běhounek informoval

o záměru

mistrovství světa horsbých kol.

Kraje Vysočina o uspořádání závodu

' pľo disciplínu sjezd, která bude zasahovat i do Karlovarského a Ústeckého kraje,
se ale komise pro udělení pořadatelsní bude dotazovąt na souhląs dotčených
krajů, proto požádal o součinnost v této věci'

' předsedlĺyně Rady Jana Mračková Tildumetzová v uspořádání závodu nevidí
problém.
21. Záštita, pro konferenci Internet ve státní správě a samosprávě

'

hejtman Jiří Běhounek Radě doporučil zaštitu udělit, sám jako hejtman
udělil, jedná se o záležitost, kteľou lcraje podporují každoročně.

22. Vzděląvání chirurgů a ortopedů na umělých kostech

'

již záštitu

hejtman Jiří Běhounek rozešle písemný materiál a vyzval kraje, aby svoje
nemocnice do programu zapojily, ministerstvą projekt přestali podporovat.

. Nejbližšíworl<shop se bude konat v březnu 2020
23. Jednání s ministrem zdravotnictví dne 3I . října 2019
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' předsedlqlně Rady Jana Mračková Vildumetzová připomenula kolegům jednání,
které svolává ministr zdravotnicní a požádala koleg1l, aby se účastniliv co
největším počtu, je potřeba řešit problémy konlĺrétníchnemocnic, paušálnísazby
by se neměly navyšovat plošně.

24. olympiáda dětí a mládeže

'

hejtman okleštěk požadal o podporu záměru olomouckého tcraje na uspořádání
letních i zimních olympijsbých her mládeže (rok 202I resp. rok 2024)

, zájem mají i jiné kraje

'

návrh v rámci Komise pro školsní a sport probrat možný rotačnísystém

Poté předsedlEně Rady Mračknvá Vildumetzová všem přítomným poděkovala
ukončila.
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Prąze dne 3. října 20I9
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