








   

 

  

 

 

Rozhodnutí předsedy Rady Asociace krajů ČR 
 

ze dne 28. dubna 2014 

 

Zápis ze zasedání Komise Rady AKČR pro integrovaný záchranný systém, které se konalo 

ve dnech 23. až 24. března 2014 v Jindřichově Hradci 

 

 

Předseda Rady Asociace krajů ČR 

 

I. bere na vědomí Zápis ze zasedání Komise Rady AKČR pro integrovaný záchranný 

systém, které se konalo ve dnech 23. až 24. března 2014 v Jindřichově Hradci, 

 

II. uděluje záštitu Asociace krajů konání V. Mistrovství světa dorostu v požárním 

sportu a III. Mistrovství světa juniorů v požárním sportu, které se koná ve dnech 13. - 

20. 7. 2014 ve Svitavách, 

 

III. souhlasí s uvolněním finanční částky ve výši 10 000,- Kč pro akci uvedenou v bodě 

II., 

 

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

propagaci AKČR na akci uvedenou v bodě II, 

 

V. schvaluje záměr pořádání celostátního cvičení „black out“ do konce volebního 

období. 
 

  

 

 

 

  

JUDr. Michal Hašek 

předseda Rady 

Asociace krajů ČR 

  



   

 

  

 

 
 

Rozhodnutí předsedy Rady Asociace krajů ČR 
 

ze dne 28. dubna 2014 

 

 

 

Zápis z jednání Komise Rady Asociace krajů ČR pro dopravu, které se konalo  

dne 28. března 2014 v Pardubicích  

 

Předseda Rady Asociace krajů ČR 

 

I. bere na vědomí Zápis z jednání Komise Rady Asociace krajů ČR pro dopravu, které se 

konalo dne 28. března 2014 v Pardubicích, 

 

II. nominuje Ing. Libora Joukla, náměstka hejtmana kraje Vysočina, a Ing. Jan Přibáně, 

vedoucího odboru fondů a programů EU Plzeňského kraje, do pracovní skupiny Řídicího 

výboru IROP Ministerstva pro místní rozvoj k vydefinování kritérií přijatelnosti projektů 

dopravní infrastruktury na komunikacích ve vlastnictví krajů,   

 

III. žádá Ministerstvo dopravy 

a) o průběžnou spolupráci a využití připomínek a námětů krajů v oblasti veřejné 

dopravy při zpracování finální podoby strategie dopravy - “Zelené knihy”, před 

jejím předložením vládě ČR,  

b) aby v součinnosti s Ministerstvem financí stanovilo, v souladu se zákonem č. 

526/1990 Sb., o cenách, způsob usměrňování výše poplatku za užívání a vjezdy na 

autobusová nádraží a stanoviště, 

 

IV. uděluje záštitu Asociace krajů ČR projektu "Na kole jen s přilbou". 

 

 

 

  

JUDr. Michal Hašek 

předseda Rady 

Asociace krajů ČR 

  



   

 

  

 

Rozhodnutí předsedy Rady Asociace krajů ČR 
 

ze dne 28. dubna 2014 

 

Transformace regionálních rad 

 

Předseda Rady Asociace krajů ČR 

 

I. bere na vědomí materiál „Transformace regionálních rad - návrh k řešení stabilizace 

a dalšího působení regionálních rad po roce 2014“,  

 

II. vyzývá vládu ČR, aby  

a) projednala materiál s vymezením a určením regionálních rad pro výkon 

zprostředkujícího subjektu, v návaznosti na možnost uzavření veřejnoprávní 

smlouvy se subjekty řídicích orgánů k zajištění výkonu činnosti územních 

pracovišť,   

b) stanovila svým usnesením pravidla a podmínky veřejnoprávní smlouvy mezi 

řídicími orgány a regionálními radami, které umožní vznik územních pracovišť v 

krajích pro územní rozvoj a nové principy Kohezní politiky, zejména územní 

dimenzi a integrované nástroje tak, aby bylo zajištěno sjednocené řízení a 

administrace projektů v rámci jednotné pobočkové sítě pro implementaci projektů 

v území,  

c) pověřila regionální rady výkonem zprostředkujícího subjektu IROP a činností 

zprostředkujícího subjektu pro vybrané činnosti dalších řídicích orgánů 

operačních programů buď legislativní změnou zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře 

regionálního rozvoje, případně jiným odpovídajícím právním aktem v návaznost 

na čl. 123 odst. 6, 7 Nařízení EU 1303/2013, 

   

III. doporučuje předsedům regionálních rad vytvořit v rámci Úřadů Regionálních rad 

podmínky pro výkon činnosti transformovaných regionálních rad (územních 

pracovišť) vyčleněním potřebné odborné kapacity pro uskutečnění transformace 

regionálních rad s tím, aby bylo možné vykonávat činnosti zprostředkujícího 

subjektu nebo další činnosti v návaznosti na předmět a podmínky veřejnoprávní 

smlouvy. 
 

 

 

JUDr. Michal Hašek 

předseda Rady 

Asociace krajů ČR   

 




