USNESENÍ
Rady Asociace krajů České republiky
číslo: 251
ze dne 18. června 2020
Ze zasedání Komise Rady AKČR pro dopravu,
která se konala dne 29.4. a 21.5.2020 a mimořádného zasedání Rady AKČR
ze dne 8.6.2020 formou videokonference

Rada Asociace krajů České republiky
I.

bere na vědomí informace z videokonferenčních zasedání Komise Rady AKČR pro
dopravu, které se konala dne 29.4. a 21.5.2020 a mimořádného videokonferenčního
jednání Rady AKČR ze dne 8.6.2020,

II.

souhlasí s návrhem předsedy vlády ČR na financování oprav a rekonstrukcí silnic
II. a III. tříd a mostů z následujících zdrojů:
a) částku 4 mld. Kč z dotačního titulu SFDI, rozdělených poměrově dle délky
silniční sítě v jednotlivých krajích pro rok 2020,
b) částku 4 mld. Kč z dotačního titulu SFDI, rozdělených poměrově dle délky
silniční sítě v jednotlivých krajích pro rok 2021,
c) částku 4 mld. Kč z finančních prostředků EU (IROP) s
doporučujícími pravidly, maximálně v celkové hodnotě 333 mil. Kč v rámci
jednoho kraje s čerpáním do konce programovacího období (2023),

III.

souhlasí s navýšením finančního objemu dotačního titulu SFDI na opravu a
rekonstrukce silnic II. a III. tříd a mostů pro roky 2020 a 2021 pro
a)
Karlovarský kraj ve výši 100 mil. ročně,
b)
Středočeský kraj ve výši 200 mil. Kč ročně,
a to snížením finančních objemů dotačního titulu SFDI pro daný rok o 300 mil. Kč.
a poměrovým přerozdělením zbývající částky pro jednotlivé kraje dle délky krajské
silniční sítě.

IV.

žádá ministerstvo dopravy, resp. Vládu ČR o kompenzace finančních dopadů na
krajkou dopravní obslužnost, vč. letecké, z důvodu vyhlášení „nouzového stavu“,
který vyhlásila vláda ČR s ohledem na boj s novým koronavirem COVID-19,

V.

nesouhlasí a odmítá zrušení „slevy z jízdného ve vlacích a autobusech pro seniory,
děti, žáky a studenty“,

VI.

pověřuje 1. místopředsedu Rady AKČR a hejtmana Kraje Vysočina MUDr. Jiřího
Běhounka a a předsedu Komise Rady AKČR pro dopravu a hejtmana Libereckého
kraje Martina Půtu k jednání s vládou ČR a ministerstvy dle přijatých závěrů
tohoto usnesení.

MUDr. Jiří Běhounek
1.místopředseda Rady Asociace krajů ČR

