












 
 

 

U S N E S E N Í 
 

Rady Asociace krajů České republiky 
 

číslo: 146 

ze dne: 12. září 2014 

 

 

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

v období od 21. června 2014 do 5. září 2014 

 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

I. schvaluje rozhodnutí předsedy Rady AKČR: 

 

- udělení záštity AKČR 5. ročníku celostátního festivalu pro handicapované talenty 

„Nad oblaky aneb Každý může být hvězdou 2014“ (čj: 080-1/AKČR/2014) 

- dopis, adresovaný předsedovi vlády ČR ve věci připomínek k dopadům zákona o 

majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi (čj: 100-

7/AKČR/2014) 

- dopis, adresovaný ředitelce Domu zahraničních styků MŠMT ve věci nominace 

zástupců AKČR do Hodnotící komise sektoru mládeže programu Erasmus+ (čj: 

165-1/AKČR/2014) 

- udělení záštity AKČR Diplomatickému večeru Ruské federace (čj: 224-

1/AKČR/2014) 

- dopis, adresovaný ministrovi zdravotnictví s žádostí o jednání ke kritériím výběru 

nemocnic, které budou podporovatelné z IROP (čj: 226/AKČR/2014) 

- dopis, adresovaný ministryni pro místní rozvoj ve věci požadavků krajů k IROP 

(čj: 227/AKČR/2014) 

- dopis, adresovaný předsedovi vlády ČR ve věcí nominace zástupců AKČR do 

Rady vlády pro udržitelný rozvoj (čj: 228-1/AKČR/2014) 

- dopis, adresovaný náměstkovi ministra školství ve věci nominace zástupce AKČR 

do Rady programu ERASMUS+ (čj: 231-1/AKČR/2014) 

- dopis, adresovaný výkonnému místopředsedovi Rady vlády pro koordinaci 

protidrogové politiky ve věci nominace zástupců AKČR do Rady vlády pro 

koordinaci protidrogové politiky (233-2/AKČR/2014) 

- dopis, adresovaný náměstkovi ministra průmyslu a obchodu ve věci nominace 

zástupce AKČR pro spolupráci s ministerstvem při tvorbě strategických 

dokumentů a stanovení absorpční kapacity budoucí podpory energetické efektivity 

u veřejných budov (čj: 234-1/AKČR/2014) 



 
 

- dopis, adresovaný vedoucímu odboru poradců a strategií Ministerstva 

zdravotnictví ČR ve věci nominace zástupců AKČR do týmu pro tvorbu Národní 

strategie elektronického zdravotnictví (čj: 236-1/AKČR/2014) 

- dopis, adresovaný ministrovi zemědělství ve věci pozemky pod silnicemi II. a III. 

třídy (čj: 241/AKČR/2014) 

- dopis, adresovaný Josefu Řihákovi ve věci poděkování za práci v AKČR 

(242/AKČR/2014) 

- dopis, adresovaný náměstkovi ministryně pro místní rozvoj ve věci nominace 

zástupce AKČR na jednáních Šestého kohezního fóra v Bruselu (249-

1/AKČR/2014) 

- dopis, adresovaný předsedovi České biskupské konference arcibiskupovi Dukovi 

ve věci spolupráce mezi církvemi s kraji (čj: 250/AKČR/2014) 

- dopis, adresovaný vedoucímu sekretariátu Vládního výboru pro zdravotně 

postižené občany ve věci nominace zástupce AKČR do Pracovní skupiny 

k přípravě národního plánu pro osoby se zdravotním postižením na období 2015 - 

2020, zřízené Vládním výborem pro zdravotně postižené občany (čj: 253-

1/AKČR/2014) 

- dopis, adresovaný ministrovi zdravotnictví ve věci IROP a podpory nemocnic 

poskytujících závaznou péči (čj: 259/AKČR/2014) 

- udělení záštity AKČR 23. ročníku soutěže „ZLATÝ POHÁR PIVEX – PIVO 2014 

a 2. ročníku soutěže Zlatý soudek PIVEX 2015 (čj: 263-1/AKČR/2014) 

- dopis, adresovaný ministrovi dopravy ve věci nominace zástupců AKČR do fóra 

Baltsko-jadranského koridoru (čj: 264-1/AKČR/2014) 

- udělení záštity AKČR 22. ročníku ankety o nejoblíbenějšího učitele ZLATÝ 

ÁMOS 2014/2015 (čj: 266-1/AKČR/2014) 

- dopisy ve věci jednání o územní dimenzi a určení odpovědných osob, adresované 

na jednotlivé ministry, resp. Řídící orgány (čj: 267/AKČR/2014) 

- dopis, adresovaný náměstkovi ministra životního prostředí ve věci nominace 

zástupců AKČR do hodnotících komisí pro výběr projektů v rámci výzev HK 

CZ02  a  HK CZ08 (čj: 274-1/AKČR/2014) 

- dopis, adresovaný ministrovi pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu ve 

věci nominace zástupců AKČR do Koordinační skupiny k zákonu o sociálním 

podnikání; Koordinační skupiny k zákonu o sociálním začleňování a Pracovní 

skupiny k zákonu o sociálním začleňování (čj: 277-1/AKČR/2014) 

- udělení záštity AKČR akci Dny teplárenství a energetiky 2015 (čj: 279-

1/AKČR/2014) 

- dopis, adresovaný ministryni pro místní rozvoj ve věci nominace zástupců AKČR 

do Monitorovacího výboru operačního programu Technická pomoc 2007 – 2013 

(čj: 288/AKČR/2014) 



 
 

- dopis, adresovaný řediteli Státního fondu životního prostředí ve věci nominace 

zástupců AKČR pro účast v tzv. „kulatých stolech“ pro přípravu prováděcích 

dokumentů Operačního programu Životní prostředí (čj: 293-1AKČR/2014) 

- dopis, adresovaný na hejtmany a členy Svazu měst a obcí ve věci Registru sítí  

(čj: 303/AKČR/2014). 

 

 

 

JUDr. Michal Hašek 

předseda Rady 

Asociace krajů ČR   



 
 

 

U S N E S E N Í 
 

Rady Asociace krajů České republiky 
 

číslo: 147 

ze dne: 12. září 2014 

 

 

Zápis ze zasedání Komise Rady AKČR pro informační technologie ve veřejné správě,  

které se konalo formou videokonference dne 20. června 2014  

 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

I. bere na vědomí Zápis ze zasedání Komise Rady AKČR pro informační technologie 

ve veřejné správě, které se konalo formou videokonference dne 20. června 2014.  

 

 

 

 

 

JUDr. Michal Hašek 

předseda Rady 

Asociace krajů ČR 



 
 

 

U S N E S E N Í 
 

Rady Asociace krajů České republiky 
 

číslo: 148 

ze dne: 12. září 2014 

 

 

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

formou videokonference dne 1. července 2014  

 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

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

zdravotnictví, které se konalo formou videokonference dne 1. července 2014. 

 

 

 

 

JUDr. Michal Hašek 

předseda Rady 

Asociace krajů ČR 

 



 
 

 

U S N E S E N Í 
 

Rady Asociace krajů České republiky 
 

číslo: 149 

ze dne: 12. září 2014 

 

 

Zápis ze zasedání Komise Rady AKČR pro sociální věci,  

které se konalo 1. července 2014 v Plzni 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

I. bere na vědomí Zápis ze zasedání Komise Rady AKČR pro sociální věci, které se 

konalo 1. července 2014 v Plzni, 

 

II. doporučuje  
a) svým členům zabývat se, ve vazbě na upřednostňování rodinného prostředí v péči 

o děti, účelností a potřebností zdravotnických zařízení pro děti do 3 let věku, 

zřizovaných a financovaných jednotlivými kraji, 

b) Ministerstvu zdravotnictví ČR a Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR 

zpracovat, s ohledem na reálné potřeby dětí, koncepční řešení transformace 

pobytových zařízení pro děti do 3 let. 

 

 

 

 

JUDr. Michal Hašek 

předseda Rady 

Asociace krajů ČR 



 
 

 

U S N E S E N Í 
 

Rady Asociace krajů České republiky 
 

číslo: 150 

ze dne: 12. září 2014 

 

 

Zapojení krajů do implementace Operačního programu Životní prostředí   

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

I. souhlasí se zahájením jednání o zapojení krajů do implementační struktury 

Operačního programu Životní prostředí,  

 

II. pověřuje členy Vyjednávacího týmu AKČR Mgr. Michaela Ottu, Mgr. Martina 

Radvana a Ing. Ivo Minaříka jednáním s Ministerstvem životního prostředí s cílem 

přípravy základního konceptu globálních grantů pro oblast 2.1 Operačního programu 

Životní prostředí. 

 

 

 

 

JUDr. Michal Hašek 

předseda Rady 

Asociace krajů ČR 



 
 

 

U S N E S E N Í 
 

Rady Asociace krajů České republiky 
 

číslo: 151 

ze dne: 12. září 2014 

 

 

Financování havarijních stavů komunikací a mostů ve vlastnictví a správě krajů   

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

I. žádá vládu ČR, aby zajistila z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury 

financování havarijních stavů komunikací ve vlastnictví a správě krajů zejména pak 

komunikací v kategorii 4., 5. a mostů. 

 

 

 

 

JUDr. Michal Hašek 

předseda Rady 

Asociace krajů ČR 

 




