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U S N E S E N Í 

 

Rady Asociace krajů České republiky 

 
číslo: 110 

ze dne 4. dubna 2014 

 

Priority ministra školství, mládeže a tělovýchovy  
 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

 

I. podporuje priority ministra školství, mládeže a tělovýchovy ve věci dofinancování 

rezortu MŠMT, v rozsahu 4 – 5 mld. Kč, zejména v otázkách 

 

a) platů pedagogických a nepedagogických pracovníků, 

b) rozšiřování kapacit (mateřské školy), 

c) sportu mládeže, 

 

II. děkuje ministru školství, mládeže a tělovýchovy za vstřícnost ve věci spolupráce 

s AKČR při tvorbě Memoranda o spolupráci při přípravě a budoucí realizaci IROP a OP 

VVV a umožnění maximálního zapojení regionů při čerpání fondů EU v novém 

programovém období 2014 – 2020 z pohledu MŠMT. 

 

 

    

 

 

 

JUDr. Michal Hašek 

předseda Rady 

Asociace krajů ČR 
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U S N E S E N Í 
 

Rady Asociace krajů České republiky 
 

číslo: 111 

ze dne: 4. dubna 2014 

 

 

Nominace zástupců Asociace krajů ČR do národní delegace ve Výboru regionů EU  

pro léta 2015 - 2020 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

I. schvaluje nominaci zástupců AKČR do národní delegace ve Výboru regionů EU pro 

léta 2015 - 2020 

a) člen: 

1. PaedDr. Novotný Josef, zastupitel Karlovarského kraje 

2. Bc. Půta Martin, zastupitel Libereckého kraje 

3. Mgr. Zimola Jiří, zastupitel Jihočeského kraje 

4. Ing. Línek Roman, zastupitel Pardubického kraje 

5. Vaňhová Jana, zastupitelka Ústeckého kraje 

6. Ing. Stanislav Juránek, zastupitel Jihomoravského kraje 

 

b) náhradník člena: 

1. MUDr. Jiří Běhounek, zastupitel Kraje Vysočina 

2. MVDr. Stanislav Mišák, zastupitel Zlínského kraje 

3. JUDr. Martin Netolický, Ph.D., zastupitel Pardubického kraje 

4. Ing. Jiří Rozbořil, zastupitel Olomouckého kraje 

5. Ivo Grüner, zastupitel Plzeňského kraje 

6. Jan Birke, zastupitel Královéhradeckého kraje 

 

II. ukládá řediteli Kanceláře Asociace krajů ČR Radku Polmovi informovat o návrhu 

Asociace krajů ČR Ministerstvo pro místní rozvoj jako předkladatele nominace vládě 

ČR.  

 

 

  

 

JUDr. Michal Hašek 

předseda Rady 

Asociace krajů ČR 
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U S N E S E N Í 
 

Rady Asociace krajů České republiky 
 

číslo: 112 

ze dne: 4. dubna 2014 

 

 

Memorandum organizací zastupujících potřeby a zájmy měst  

v programovém období 2014 – 2020 

 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

 

I. nesouhlasí s navrženým zněním Memoranda organizací zastupujících potřeby a zájmy 

měst v programovém období 2014 – 2020, které bylo iniciováno Svazem měst a obcí 

ČR. 

 

 

 

 

 

  

JUDr. Michal Hašek 

předseda Rady 

Asociace krajů ČR 
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U S N E S E N Í 
 

Rady Asociace krajů České republiky 
 

číslo: 113 

ze dne: 4. dubna 2014 

 

 

Rozhodnutí předsedy Rady AKČR podle usnesení Rady AKČR č. 25/2005 v období  

od 21. února 2014 do 28. března 2014 

 

 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

I. schvaluje následující rozhodnutí předsedy Rady AKČR: 

 

- dopis vrchní ředitelce fondů EU MPSV ve věci nominace zástupců AKČR do 

Pracovní skupiny pro nastavení operačního programu pro využívání Fondu 

evropské pomoci nejvíce deprivovaným osobám – FEAMD (čj: 

001/AKČR2014) 

- dopis ve věci zamítnutí udělení záštity AKČR nad významnými národními a 

regionálními konferencemi pořádanými Národním centrem regionů s.r.o. v roce 

2014 (čj: 003/AKČR/2014) 

- dopis ve věci nominace nového člena dozorčí rady obecně prospěšné 

společnosti Horská Služba ČR, o.p.s. za Asociaci krajů ČR (čj: 050-

1/AKČR/2014) 

- dopis ministryni práce ve věci žádosti o doplnění Monitorovacího výboru OP 

Lidské zdroje a zaměstnanost o následujícího zástupce Asociace krajů ČR (čj: 

051/AKČR/2014) 

- dopis ministrovi dopravy ve věci předložení návrhu na doplnění složení 

Řídícího výboru pro přípravu dokumentace zadávacího řízení na dodavatele 

Systému elektronického mýta a poskytovatele služeb související s provozem 

tohoto systému po roce 2016 (čj: 055/AKČR/2014) 

- dopis ve věci pozvání paní ministryně práce a sociálních věcí Marksové na 10. 

zasedání Rady AKČR dne 4. dubna 2014 (čj: 057/AKČR/2014) 

- dopis ministryni pro místní rozvoj paní Jourové ve věci nominace zástupců 

Asociace krajů ČR do poradního orgánu MMR - Kolegia ministryně pro místní 

rozvoj pro oblast veřejného investování (čj: 061-1/AKČR/2014) 

- dopis ve věci pozvání pana ministra Babiše na 10. zasedání Rady AKČR dne 4. 

dubna 2014 (čj: 063/AKČR/2014) 

- rozhodnutí předsedy o změnách ve složení komisí Rady AKČR (čj: 073-

1/AKČR/2014) 

- dopis ministrovi pro životní prostředí Richardovi Brabcovi ve věci výzvy o 

nalezení konkrétního řešení ve věci zajištění financování péče o lokality 

soustavy Natura 2000 (čj: 079/AKČR/2014) 
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- dopis ve věci udělení záštity Asociace krajů ČR cyklu odborných konferencí 

zaměřených na problematiku nakládání s odpady a zpětný sběr obalů a 

vybraných výrobků s názvem Odpadové dny 2014 (čj: 081-1/AKČR/2014) 

- dopis ministrovi školství Marcelovi Chládkovi ve věci OP VVV v rámci nového 

programovacího období 2014+; Věcné rozdělení hraniční oblasti mezi OP VVV 

a IROP (čj: 085/AKČR/2014) 

- dopis 1. místopředsedovi vlády a ministrovi financí Andreji Babišovi ve věci 

finančních dopadů plynoucích ze zrušení regulačních poplatků za hospitalizaci 

v lůžkových zdravotnických zařízeních k 1.1.2014 (čj: 091/AKČR/2014) 

- dopis předsedovi vlády Bohuslavovi Sobotkovi ve věci problematiky 

majetkoprávního vypořádání pozemků pod krajskými silnicemi (čj: 

098/AKČR/2014) 

 

 

JUDr. Michal Hašek 

předseda Rady 

Asociace krajů ČR 
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U S N E S E N Í 
 

Rady Asociace krajů České republiky 
 

číslo: 114 

ze dne: 4. dubna 2014 

 

 

Zápis z jednání Komise AKČR pro sociální věci, které se konalo  

ve dnech 18. 2. – 19. 2. 2014 v Nesuchyni  

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

I. bere na vědomí Zápis z jednání Komise AKČR pro sociální věci, které se konalo ve 

dnech 18. 2. a 19. 2. 2014 v Nesuchyni, 

 

II. pověřuje  
 

a) Mgr. Ivanu Stráskou, náměstkyni hejtmana Jihočeského kraje a členku 

Komise Rady AKČR pro sociální věci a Mgr. Helenu Kocmanovou z Odboru 

sociálních věcí a zdravotnictví Krajského úřadu Jihočeského kraje k jednání 

 o problematice úhrady zdravotní péče v pobytových zařízeních sociálních 

služeb s Všeobecnou zdravotní pojišťovnou, 

 

b) předsedu Rady AKČR JUDr. Michala Haška informovat v této věci Ing. 

Zdeňka Kabátka ředitele Všeobecné zdravotní pojišťovny.  

 

 

  

JUDr. Michal Hašek 

předseda Rady 

Asociace krajů ČR 
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U S N E S E N Í 

 

Rady Asociace krajů České republiky 
 

číslo: 115 

ze dne 4. dubna 2014 

 

 

Zápis ze zasedání Komise Rady AKČR pro zemědělství, které se konalo  

dne 26. února 2014 v Otrokovicích 

 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

I. bere na vědomí Zápis ze zasedání Komise Rady Asociace krajů České republiky pro 

zemědělství, které se konalo dne 26. února 2014 v Otrokovicích. 

 

 

 

 

 

 

  

JUDr. Michal Hašek 

předseda Rady 

Asociace krajů ČR 
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U S N E S E N Í 
 

Rady Asociace krajů České republiky 
 

číslo: 116 

ze dne: 4. dubna 2014 

 

 

Zápis z jednání Komise AKČR pro veřejnou správu, které se konalo  

dne 5. března 2014 ve Zlíně  

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

I. bere na vědomí Zápis z jednání Komise AKČR pro veřejnou správu ze dne 5. března 

2014 ve Zlíně, 

 

II. vyzývá Poslaneckou sněmovnu Parlamentu ČR ke stažení návrhu služebního zákona, 

čímž se umožní jeho projednání standardním legislativním postupem, 

 

III. pověřuje předsedu AKČR JUDr. Michala Haška, aby jménem Asociace krajů ČR v 

rámci projednávání novely Ústavy ČR a souvisejícího zákona o Nejvyšším kontrolním 

úřadu v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR uplatnil námitku dopadů do ústavních 

práv samosprávných celků s požadavkem eliminace těchto dopadů (účelnost a 

hospodárnost). 

 

 

 

  

JUDr. Michal Hašek 

předseda Rady 

Asociace krajů ČR 
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U S N E S E N Í 
 

Rady Asociace krajů České republiky 
 

číslo: 117 

ze dne: 4. dubna 2014 

 

 

Zápis z jednání Komise AKČR pro školství, které se konalo dne 20. března 2014  

v Kunětické Hoře  

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

I. bere na vědomí Zápis z jednání Komise AKČR pro školství, které se konalo dne 20. 

března 2014 v Kunětické Hoře, 

 

II. uděluje záštitu Asociace krajů ČR projektu „Dějepisná soutěž“, 
 

III. souhlasí s uvolněním finanční částky ve výši 10 tis. Kč pro akci „Dějepisná soutěž“, 
 

IV. ukládá řediteli Kanceláře AKČR Radku Polmovi uzavřít jménem AKČR smlouvu o 

propagaci AKČR na akci uvedenou v bodě III. 

 

 

 

 

  

JUDr. Michal Hašek 

předseda Rady 

Asociace krajů ČR 

 

 

 

 

 




