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Z Á P I S  

z 1. zasedání Rady Asociace krajů České republiky v jejím 3. funkčním 

období konaného dne 4. prosince  2008 v Praze  

 

 

Přítomní členové a přítomné členky Rady AKČR : 

 

1. MUDr. Jiří Běhounek, hejtman Vysočiny 

2. Bc. Stanislav Eichler, hejtman Libereckého kraje 

3. Doc. MUDr. Milada Emmerová, CSc., hejtmanka Plzeňského kraje 

4. Bc. Lubomír Franc, hejtman Královéhradeckého kraje 

5. Mgr. Michal Hašek, hejtman Jihomoravského kraje 

6. Mgr. Radko Martínek, hejtman Pardubického kraje 

7. MVDr. Stanislav Mišák, hejtman Zlínského kraje 

8. PaedDr. Josef Novotný, hejtman Karlovarského kraje 

9. Ing. Jaroslav Palas, hejtman Moravskoslezského kraje 

10. MUDr. David Rath, hejtman Středočeského kraje 

11. Ing. Martin Tesařík, hejtman Olomouckého kraje 

12. Jana Vaňhová, hejtmanka Ústeckého kraje 

13. Mgr. Jiří Zimola, hejtman Jihočeského kraje 

 

MVDr. Stanislav Mišák, hejtman Zlínského kraje byl na jednání přítomen od 5. bodu 

programu. 

 

1. zasedání Rady Asociace krajů České republiky v jejím 3. funkčním období se uskutečnilo 

v hotelu Hoffmeister v Praze a probíhalo podle následujícího časového harmonogramu:  

 
14.00 – 14.05                     Zahájení Rady AKČR 

14.05 – 15.10                     Jednání Rady AKČR, projednávání materiálů  

15.10 – 15.15                     Ukončení Rady AKČR 

 

 

Zahájení vlastního jednání Rady Asociace krajů České republiky, schválení programu 

jednání  

Ředitel Kanceláře AKČR Jiří Mašek přivítal přítomné členy Rady AKČR a společně 

s hejtmanem Jihomoravského kraje Michalem Haškem zahájili 1. zasedání Rady AKČR v jejím 

3. volebním období v Praze.  

 

A. Organizační záležitosti 

a) Schválení programu zasedání, případné jeho doplnění ze strany členů Rady a ředitele 

Kanceláře. Připomenutí důležitých termínů, známých Kanceláři AKČR k 4. prosinci 2008, vč. 

termínů zasedání Rady AKČR. 

Hejtmani schválili program jednání a důležité termíny týkající se 1. poloviny roku 2009, včetně 

zasedání Rady AKČR: 
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 7.1. 2009                     Zahajovací večer CZ PRES v Národním divadle 

 15.-16.1. 2009            2. zasedání Rady AKČR v Brně v rámci veletrhu 

Regiontour 

 30.1. 2009                   Zahájení CZ PRES v Bruselu – Český ples 

 5.-6.3. 2009                Summit regionů v Praze 

 12.-13.3. 2009            3. zasedání Rady AKČR v Pardubickém kraji 

 6.-7.4. 2009
 
                ISSS 2009 v Hradci Králové (možnost zasedání Rady 

AKČR)  

 23.-24.4. 2009             4. zasedání Rady AKČR v rámci veletrhu Urbis Invest 

2009 v Brně  

 9.5. 2009                     Pražské jaro, Beethovenova 9. symfonie (oficiální akce 

CZ PRES) 

 21.-22.5. 2009   5. zasedání Rady AKČR v Karlovarském kraji  

 19.-20.6. 2009             Zakončení CZ PRES v Praze – United Islands of Prague 

 25.-26.6. 2009              6. zasedání Rady AKČR na Vysočině 

 27.6.2009                     Zakončení CZ PRES v Bruselu – „street party“ 

 10.-11.9. 2009   7. zasedání Rady AKČR v Moravskoslezském kraji 

 

b) Informace o žádostech organizací o vystoupení jejich zástupců na některém z nejbližších 

zasedání  Rady AKČR, které Kancelář AKČR eviduje k 4. prosinci 2008. 

Členové Rady AKČR se seznámili se žádostmi organizací o vystoupení jejich zástupců na 

některém z nejbližších zasedání  Rady AKČR, které Kancelář AKČR eviduje k 4. prosinci 2008. 

V případě žádosti o vystoupení zástupců ASTRA CEE (představení digitálního satelitního 

vysílání a možnosti spolupráce s jednotlivými kraji), se přítomní shodli, že je třeba, aby Rada 

AKČR se nejdříve seznámila s celkovou koncepcí rozvoje digitálního vysílání v ČR, která 

umožní  širší a obsahově rozmanitější programovou nabídku, a to s ohledem i k potřebám 

regionů (regionální vysílání, IZS). V tomto smyslu by mělo setkání se soukromými subjekty typu 

ASTRA apod., předcházet jednání s veřejnoprávními subjekty (ČTÚ, Česká televize, Český 

rozhlas, apod.), které tuto problematiku koncepčně a celostátně zastřešují. 

Usnesení Rady AKČR č. 1 ze dne  4. prosince 2008 

 Rada Asociace krajů České republiky  

 

I.        bere na vědomí   

informace o žádostech organizací o vystoupení jejich zástupců na některém 

z nejbližších zasedání  Rady AKČR, které Kancelář AKČR eviduje ke  4. prosinci 

2008, 

 

II. ukládá 

řediteli Kanceláře AKČR 
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a) zařadit na program nejbližšího zasedání Rady AKČR (2. zasedání) společné 

jednání s: 

1. generálním ředitelem ČD, a.s. a požádat ČD o včasné dodání podkladů na toto   

jednání, 

2. ministrem zdravotnictví, 

3. prezidentem Hospodářské komory, 

4. vedením BVV, a.s., 

 

b) zařadit na program 3. zasedání Rady AKČR vystoupení  zástupců ČEZ, a.s. (téma: 

„Energetika v regionech“) a generálního  komisaře účasti ČR na výstavě EXPO 

2010, 

 

Hlasování: z 13 přítomných členů Rady – pro hlasovalo 13. Usnesení bylo přijato. 

 

 

B. Projednávání materiálů 

 

1. Zápis z minulého 28. zasedání Rady Asociace krajů ČR konaného dne 31. října 2008 

v Praze – úkoly vyplývající z tohoto zápisu – pro informaci   

Zápis z 28. zasedání členové Rady AKČR vzali na vědomí. 

 

 

2. Volba předsedy a  místopředsedy(ů) AKČR 

Členové Rady AKČR zvolili předsedu AKČR a pět místopředsedů.  

Usnesení Rady AKČR č. 2 ze dne  4. prosince 2008 

 Rada Asociace krajů České republiky  

 

I. volí 

Mgr. Michala Haška, hejtmana Jihomoravského kraje, předsedou Asociace krajů 

ČR, 

 

II. volí 

Mgr. Radko Martínka, hejtmana Pardubického kraje, 1. místopředsedou Asociace 

krajů ČR, 

 

III. volí 

Ing. Martina Tesaříka, hejtmana Olomouckého kraje, místopředsedou Asociace 

krajů ČR, 

 

IV. volí 

Doc. MUDr. Miladu Emmerovou, CSc., hejtmanku Plzeňského kraje, 

místopředsedkyní Asociace krajů ČR, 

 

V. volí 

MUDr. Jiřího Běhounka, hejtmana Vysočiny, místopředsedou Asociace krajů ČR, 

 

VI. volí 
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MUDr. Davida Ratha, hejtmana Středočeského kraje, místopředsedou Asociace 

krajů ČR. 

Hlasování: z 12 přítomných členů Rady – pro hlasovalo 12. Usnesení bylo přijato. 

 

 

3. Návrh na zřízení poradních orgánů Rady AKČR – komisí Rady AKČR 

Členové Rady AKČR se shodli na záměru dodat do 7. ledna 2009 Kanceláři AKČR jména 

zástupců krajů do odborných komisí – jmenování komisí proběhne na příštím zasedání Rady 

AKČR dne 16. ledna 2009 v Brně. Pověřili současně Kancelář AKČR, aby rozeslala hejtmanům 

personální přehledy těch komisí, které v rámci AKČR nebyly v souvislosti s uplynutím 2. 

volebního období zrušeny. Rada AKČR jmenovala rovněž dva členy revizní komise z řad 

hejtmanů, zbývající dva členové komise z řad odborníků budou jmenováni na příštím zasedání 

Rady AKČR. 

Usnesení Rady AKČR č. 3 ze dne  4. prosince 2008 

Rada Asociace krajů České republiky 

I. zřizuje  

1. komisi pro veřejnou správu 

 

2. komisi pro financování krajů 

 

3. komisi pro školství a sport 

 

4. komisi pro kulturu a památkovou péči 

 

5. komisi pro regionální rozvoj a evropské záležitosti 

 

6. komisi pro životní prostředí a zemědělství 

 

7. komisi pro zdravotnictví  

 

8. komisi pro sociální záležitosti 

 

9. komisi pro dopravu 

 

10. komisi pro cestovní ruch 

 

11. revizní komisi 

 

II.       souhlasí, 

aby byl ve zřízených komisích každý člen Asociace krajů ČR zastoupen jedním svým  

zástupcem, 

b) s návrhem působnosti komisí Rady Asociace krajů ČR a dalších odborných 

pracovních orgánů Asociace krajů ČR, který je v příloze č. 1 nedílnou součástí 

tohoto usnesení, 

c) se statutem revizní komise, který je v příloze č. 2 nedílnou součástí tohoto usnesení, 
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III.      ukládá  

            a)členům Rady AKČR  

   předložit Kanceláři AKČR návrhy na zástupce členů AKČR ve zřízených  komisích, 

s výjimkou revizní komise, jejíž personální obsazení bude řešeno samostatně, 

Termín: 7. ledna 2009 

         b) řediteli Kanceláře AKČR  

předložit návrhy na zástupce členů AKČR ve zřízených komisích na  nejbližším 

zasedání Rady AKČR ke schválení, 

Termín:  16. ledna 2009 

IV. jmenuje 

a) Bc. Lubomíra France, hejtmana Královéhradeckého kraje, předsedou revizní komise 

Rady AKČR, 

b) PaedDr. Josefa Novotného, hejtmana Karlovarského kraje, členem revizní komise 

Rady AKČR. 

 

Hlasování: z 12 přítomných členů Rady – pro hlasovalo 12. Usnesení bylo přijato. 

 

 

Příloha č. 1 k usnesení Rady AKČR č. 3 ze dne 4. prosince 2008: 

Působnost komisí Rady Asociace krajů ČR a dalších odborných pracovních orgánů 

Asociace krajů ČR 

 

1. V působnosti komisí Rady Asociace krajů ČR a dalších odborných pracovních orgánů 

Asociace krajů ČR (dále jen „komise“) jsou záležitosti, které se dotýkají většiny členů 

Asociace krajů ČR. 

2. Působnost jednotlivých komisí: 

a) V působnosti komise pro veřejnou správu jsou zejména záležitosti organizace 

veřejné správy a zajištění meziresortní koordinace v záležitostech veřejné správy. 

b) V působnosti komise pro školství a sport jsou zejména záležitosti škol, školských 

zařízení, předškolních zařízení, záležitosti tělesné výchovy a sportu. 

c) V působnosti komise pro financování krajů jsou zejména záležitosti rozpočtů krajů a 

majetku krajů. 

d) V působnosti komise pro kulturu a památkovou péči jsou zejména záležitosti 

kulturních památek, umění a kulturně výchovné činnosti. 

e) V působnosti komise pro regionální rozvoj a evropské záležitosti jsou zejména 

záležitosti politiky regionálního rozvoje a vztahů s Evropskou unií. 

f) V působnosti komise pro dopravu jsou zejména záležitosti dopravy a politiky 

v oblasti dopravy. 

g) V působnosti komise pro životní prostředí a zemědělství jsou zejména záležitosti 

životního prostředí, ochrany jednotlivých složek životního prostředí, odpadového 
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hospodářství, myslivosti, rybářství, lesního hospodářství, ekologické politiky, 

zemědělství, zemědělské politiky a krajinotvorby. 

h) V působnosti komise pro cestovní ruch jsou zejména záležitosti cestovního ruchu, 

lázeňství a turistiky. 

i) V působnosti komise pro sociální záležitosti jsou zejména záležitosti zaměstnanosti, 

bydlení, péče o nemocné, seniory, rodinu a děti a občany, kteří potřebují zvláštní 

pomoc, a další záležitosti sociální péče a sociální politiky. 

j) V působnosti komise pro zdravotnictví jsou zejména záležitosti zdravotní péče, 

ochrany veřejného zdraví, zdravotnických zařízení, zdravotního pojištění a další 

záležitosti zdravotní politiky. 

k) V působnosti komise – grémia ředitelů krajských úřadů jsou zejména záležitosti 

zajištění optimálního výkonu přenesené působnosti územními samosprávnými celky. 

l) V působnosti revizní komise je zejména kontrola  nakládání s finančními prostředky 

AKČR neprovozního charakteru a další kontroly dodržování rozpočtu a hospodaření 

s majetkem Asociace na základě pověření Rady Asociace. 

m) V působnosti komise pro vztahy s veřejností jsou zejména záležitosti týkající se 

komunikace s médii. 

n) V působnosti subkomise pro informatiku komise – grémia ředitelů krajských úřadů 

jsou zejména záležitosti informačních a komunikačních technologií. 

o) V působnosti odborné pracovní skupiny pro evropské fondy je zejména 

problematika implementace ROPů a příprava stanovisek a opatření, které se dotýkají 

problematiky evropských fondů. 

p) V působnosti odborné pracovní skupiny pro legislativu jsou legislativní záležitosti, 

zejména příprava zákonodárných iniciativ krajů a jednotné připomínkování návrhů 

právních předpisů. 

q) V působnosti výkonné koordinační skupiny pro záležitosti evropských fondů je 

zejména zajištění servisu pro hájení zájmů krajů v procesu realizace operačních 

programů v období 2007 – 13. 

 

3. Spadá-li konkrétní záležitost do působnosti více komisí, tyto komise při jejím řešení 

spolupracují, ledaže se dohodnou, že tuto záležitost bude řešit některá z těchto komisí, a 

nestanoví-li předseda Asociace krajů ČR nebo Rada Asociace krajů ČR jinak. 

 

 

Příloha č. 2 k usnesení Rady AKČR č. 3 ze dne 4. prosince 2008: 

Statut Revizní komise Rady AKČR 

1. Působnost 

a)  Revizní komise (dále jen Komise) je  oprávněna provádět  kontrolu  nakládání s finančními 

prostředky asociace neprovozního charakteru ( dary, dotace a příspěvky ze státního 

rozpočtu, příjmy z doplňkové činnosti a ostatní příjmy). Přitom zejména sleduje :  

 zda jsou  finanční prostředky  vynakládány v souladu s usneseními Rady asociace  
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 zda proces nakládání (účtování) s finančními prostředky je v souladu s příslušnými 

obecně  závaznými právními předpisy 

b)  Komise je oprávněna provádět  další kontroly dodržování rozpočtu a hospodaření 

s majetkem Asociace na základě pověření Rady Asociace 

2. Způsob ustavení    

Předseda Komise a její další členové  jsou jmenováni Radou Asociace.  

3. Práva a povinnosti 

a)  členové Komise mají v souvislosti s výkonem své kontrolní  pravomoci a působnosti  právo 

zúčastnit se jednání jiných odborných komisí asociace na základě písemného pověření 

svým předsedou.  

b)  členové orgánů asociace jsou povinni poskytovat komisi požadovanou spolupráci při 

výkonu jejich  kontrolní  pravomoci, a to zejména:  

 poskytovat jim řádně a včas písemnosti a jiné materiály, které si komise vyžádá,  

 podávat jim písemnou i ústní formou požadované informace a vysvětlení,  

 na požádání se zúčastnit jejich jednání a aktivně přispívat k projednání věci.  

c)  Komise je oprávněna přizvat k jednání  auditora Asociace případně jiné  nezávislé osoby 

4. Jednání 

a) Komise se schází dle  potřeby, nejméně však jedenkrát ročně a o své  činnosti  podává  

písemně  Radě AKČR jedenkrát ročně  

b) Veškerá zjištění o nedostatcích nebo pochybení  v oblasti finančních toků komise 

neprodleně písemně oznamuje Radě asociace včetně návrhu nápravných opatření. 

c) Na jednání komise se přiměřeně použije Jednací řád komisí. 

 

4. Obměna delegace  zástupců AKČR ve Výboru regionů (CoR)  a  v Kongresu místních a 

regionálních orgánů Rady Evropy (CLRAE) 

Členové Rady AKČR diskutovali o nové nominaci Asociace krajů ČR do Výboru regionů. 

Dohodli se, že nominaci do Kongresu místních a regionálních orgánů Rady Evropy (CLRAE) 

projednají na příštím zasedání Rady AKČR dne 16. ledna 2009 v Brně. 

Usnesení Rady AKČR č. 4 ze dne  4. prosince 2008 

Rada Asociace krajů České republiky 

I.   bere na vědomí  

 souhrnnou informaci o činnosti a zastoupení Asociace krajů ČR ve Výboru regionů a  

 v Kongresu místních a regionálních orgánů Rady Evropy, 

 

II. souhlasí 

  s návrhem nominace AKČR do Výboru regionů a návrhem rozdělení členů delegace 

do komisí Výboru regionů, které jsou v příloze nedílnou součástí tohoto usnesení, 

  



 
 

 
Zápis z 1. zasedání Rady Asociace krajů ČR   Praha, dne 4. prosince 2008  

 
8/15 

III. pověřuje 

             předsedu AKČR,  

aby neprodleně oznámil návrh na jmenování nových členů české národní delegace  za 

Asociaci krajů ČR ve Výboru regionů ministrovi pro místní rozvoj s žádostí, aby  byl 

tento návrh  předložen vládě ČR a na vědomí jej zaslal i národnímu koordinátorovi 

Delegaci ČR při Výboru regionů. 

 

Hlasování: z 13 přítomných členů Rady – pro hlasovalo 13. Usnesení bylo přijato. 

 

 

Příloha k usnesení Rady AKČR č. 4  ze dne 4. prosince 2008: 

Návrh nominace delegace AKČR do Výboru regionů 

 

člen náhradník 

MUDr. Pavel Bém  Mgr. Radko Martínek  

Ing. Roman Línek Ing.  Martin Tesařík  

Bc. Stanislav Eichler MUDr. David Rath 

PaedDr. Josef Novotný MUDr. Jiří Běhounek 

Ing. Jaroslav Palas Doc. MUDr. Milada Emmerová, CSc. 

Jana Vaňhová MVDr. Stanislav Mišák  

Mgr. Jiří Zimola Bc. Lubomír Franc 

  

Návrh rozdělení členů delegace do komisí Výboru regionů 
  

  Komise Člen 

CONST 
  

Komise pro 
konstitucionální otázky a 
vládnutí v Evropě 

Ing. Roman Línek 

Ing. Jaroslav Palas 

COTER 
  

Komise pro teritoriální a 
kohezní politiku 

Mgr. Jiří Zimola 

Ing. Jaroslav Palas 

DEVE 
  

Komise pro udržitelný 
rozvoj 

PaedDr. Josef Novotný 

Mgr. Jiří Zimola 

ECOS 
  

Komise pro 
ekonomickou a sociální 
politiku 

Bc. Stanislav Eichler  

PaedDr. Josef Novotný 
 

Doc. MUDr. Milada 

Emmerová, CSc. 

EDUC 
Komise pro kulturu a 
vzdělání 

Ing. Roman Línek 

  

MUDr.Pavel Bém 

RELEX 
Komise pro vnější 
vztahy 

MUDr. Pavel Bém  

Jana Vaňhová 
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5. Zastoupení AKČR v dalších externích orgánech 

Členové Rady AKČR byli seznámeni se zastoupením AKČR v dalších externích orgánech (mimo 

Výbor regionů a Kongres místních a regionálních orgánů Rady Evropy)  s tím, že návrhy na 

změny v obsazení budou projednány na jejím příštím zasedání.  

Usnesení Rady AKČR č. 5 ze dne  4. prosince 2008 

Rada Asociace krajů České republiky 

I. bere na vědomí  

 informaci o  zastoupení Asociace krajů ČR v externích orgánech ČR, 

 

II. doporučuje 

             členům Rady AKČR 

 případné návrhy na změny obsazení Asociace krajů ČR v externích orgánech předložit 

na příštím zasedání Rady AKČR prostřednictvím Kanceláře AKČR. 

 

Hlasování: z 13 přítomných členů Rady – pro hlasovalo 13. Usnesení bylo přijato. 

 

 

6. České předsednictví v Radě EU v 1. pol. Roku 2009 – informace k 4. prosinci 2008 

Členové Rady AKČR diskutovali o roli krajů v době předsednictví ČR v Radě EU v 1. polovině 

roku 2009. Shodli se na tom, že předseda AKČR Michal Hašek a 1.místopředseda AKČR Radko 

Martínek tuto záležitost společně projednají s premiérem Mirkem Topolánkem a vicepremiérem 

pro evropské záležitosti Alexandrem Vondrou. I nadále pověřili Kancelář AKČR aktualizací 

kalendáře akcí. 

Usnesení Rady AKČR č. 6 ze dne  4. prosince 2008 

Rada Asociace krajů České republiky 

I. bere na vědomí  

informace o přípravách krajů na české předsednictví v Radě EU v 1. polovině roku 2009 

k 4. prosinci 2008, 

 

II. pověřuje Kancelář AKČR 

zajišťovat i nadále průběžnou koordinaci plánování akcí souvisejících s předsednictvím 

ČR v Radě EU, sledovat a aktualizovat harmonogram akcí týkajících se krajů pro 1. 

pololetí 2009 a zajišťovat jeho průběžné schvalování Radou AKČR.  

 

Hlasování: z 13 přítomných členů Rady – pro hlasovalo 13. Usnesení bylo přijato. 

 

 

7. Plnění rozpočtu AKČR k 31. říjnu 2008, předpoklad  jeho čerpání k 31. prosinci 2008 a 

stanovení členského příspěvku na rok 2009  

Ředitel Kanceláře AKČR Jiří Mašek seznámil hejtmany s plněním rozpočtu AKČR. Přítomní 

členové Rady AKČR poté schválili členský příspěvek na rok 2009.  

Usnesení Rady AKČR č. 7 ze dne  4. prosince 2008 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

I. bere na vědomí  
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plnění rozpočtu AKČR k 31. říjnu 2008, předpoklad  jeho čerpání k 31. prosinci 2008 

(komentář a tabulková část), který je přílohou tohoto usnesení, 

 

II. konstatuje, 

že plnění rozpočtu nevykazuje žádné disproporce a odpovídá předpokládaným odhadům 

finančního čerpání s tím, že k 31.12.2008 jsou  plánovány výnosy ve výši 10,223 mil. 

Kč a náklady ve výši 7,049 mil. Kč a  lze tak mít za to, že hospodaření Asociace krajů 

skončí na  konci roku s finančním přebytkem.   

 

III. schvaluje 

členský příspěvek pro rok 2009 ve výši 700 tisíc Kč 
X)

, 

 

IV. bere na vědomí, 

že osoby zmocněné disponovat finančními prostředky AKČR (pro potřeby bankovních 

operací), které své zmocnění vyjadřují svým podpisovým vzorem u bankovního ústavu, 

ve kterém má AKČR vedeny účty, jsou: 

 

Mgr. Michal Hašek 

předseda  Asociace krajů ČR 

(jako statutární orgán organizace a majitel účtu za tuto organizaci) 

 

RNDr. Jiří Mašek, CSc. 

ředitel Kanceláře AKČR 

(dle kompetencí vyplývajících z platných Stanov AKČR) 

 

Zuzana Indrová  

asistentka ředitele AKČR  

 

Mgr. Radko Martínek 

1. místopředseda AKČR 

hejtman Pardubického kraje 

 

MUDr. David Rath 

místopředseda AKČR 

hejtman Středočeského kraje 

 

V.   ukládá 

       řediteli Kanceláře AKČR 

a) zajistit korespondenčním hlasováním nepřítomných členů Rady AKČR schválení 

výše členského příspěvku pro rok 2009 podle přijatého usnesení a ve smyslu čl. 4. 

odst. 2 písm. c) Stanov AKČR,  

Termín : prosinec 2008 

 

b) na základě schváleného členského příspěvku podle  části III. tohoto usnesení  a 

v souladu s odst. V. tohoto usnesení, předložit Radě AKČR k projednání návrh 

rozpočtu pro rok 2009,  

Termín : 2. nebo 3. zasedání Rady AKČR  
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c) ve spolupráci s osobami  uvedenými v odst. IV. tohoto usnesení  a ve spolupráci 

s bankovním ústavem, vybavit platnost podpisových vzorů (zmocnění) těchto osob. 

            Termín :  ihned 

Hlasování: z 13 přítomných členů Rady – pro hlasovalo 13. Usnesení bylo přijato. 

x) – Ke  stanovení výše členského příspěvku je třeba souhlasu všech členů Rady AKČR, 

v souladu s bodem V.a) usnesení bude realizováno korespondenční hlasování jednoho 

nepřítomného člena Rady AKČR. 

 

 

8. Informace k řešení monitorovacího systému operačních programů 

Členové Rady AKČR diskutovali o problematice řešení monitorovacího systému a v této 

souvislosti se zajímali o personální obsazení odborné pracovní skupiny AKČR pro evropské 

fondy, která se touto záležitostí zabývá. (Pozn. Kanceláře AKČR: odborná pracovní skupina 

AKČR pro evropské fondy je složena z ředitelů Úřadů Regionálních rad – seznam členů bude 

členům Rady AKČR zaslán). 

Usnesení Rady AKČR č. 8 ze dne  4. prosince 2008 

Rada Asociace krajů České republiky 

I          bere na vědomí  
            informaci obsaženou  v tomto tisku, který se týká řešení monitorovacího systému 

operačních programů, 

 

II.       žádá, 
odbornou pracovní skupinu AKČR pro evropské fondy 

o vypracování aktualizované informace k řešení problematiky monitorovacího systému. 

                                                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                           Termín: příští zasedání Rady AKČR          

Hlasování: z 13 přítomných členů Rady – pro hlasovalo 13. Usnesení bylo přijato. 

 

 

9. Spolupráce AKČR s Veletrhy Brno, a.s. v roce 2009 

Členové Rady AKČR diskutovali o programu hejtmanů v souvislosti s veletrhem Regiontour a 

shodli se na dvoudenním konání zasedání Rady AKČR u příležitosti tohoto veletrhu ve dnech 

15.-16. ledna 2009. Seznámili se také s informací o dosavadním setkávání hejtmanů a 

slovenských županů jednou za dva roky střídavě v ČR a na Slovensku.  

Usnesení Rady AKČR č. 9 ze dne  4. prosince 2008 

Rada Asociace krajů České republiky 

I.         bere na vědomí  

informace o dosavadní spolupráci AKČR a Veletrhů Brno, a.s.(BVV), včetně možnosti 

pokračovat v této spolupráci v roce 2009, 

 

II.        souhlasí  

 s uskutečněním zasedání Rady AKČR u příležitosti veletrhů Regiontour 2009 (termín 

zasedání – 15.1 – 16.1.2009) a Urbis Invest 2009 (termín konání 21.4 – 25.4.2009), 
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III.  souhlasí 
se společným setkáním Rady AKČR a vedení BVV,  v rámci konání veletrhu 

Regiontour, 

 

IV.  ukládá 

            Kanceláři AKČR 

dopracovat detaily programu v koordinaci s předsedou AKČR a zástupců BVV.    

 

Hlasování: z přítomných členů Rady - pro body usnesení I., III. a IV – pro hlasovalo 13, 

- pro bod usnesení II. – pro hlasovalo 10, proti – 2, 

 zdržel se – 1. 

Usnesení bylo přijato.  

 

 

10. Konference ISSS 2009 v Hradci Králové ve dnech 6. – 7. dubna 2009 

Projednáno bez připomínek.  

Usnesení Rady AKČR č. 10 ze dne  4. prosince 2008 

Rada Asociace krajů České republiky 

I.         bere na vědomí  

dopis RNDr. Tomáše Renčína, výkonného ředitele konference ISSS / LORIS / V4DIS,  

ze dne  12. listopadu 2008, týkající se  shrnutí Role Asociace krajů ČR v rámci 12. 

ročníku tradiční mezinárodní konference ISSS / LORIS / V4DIS, která se bude konat 

v Hradci králové ve dnech 6.-7. dubna 2009,  

 

II.        ukládá  

řediteli Kanceláře,  
aby ve spolupráci s organizátorem konference (resp. s výkonným ředitelem)  navrhl 

konkrétní  scénář, a to i s přihlédnutím k roli AKČR na již minulých konferencích ISSS, 

který vymezí postavení a úlohu Asociace krajů a jejich členů na této konferenci v roce 

2009. 

     Termín : 1. čtvrtletí 2009 

Hlasování: z 13 přítomných členů Rady – pro hlasovalo 13. Usnesení bylo přijato. 

 

 

11. Zápis z 13. zasedání Komise Rady AKČR pro cestovní ruch konaného dne 23. září 

2008 ve Zlíně 

Bod - zápis z 13. zasedání Komise Rady AKČR pro cestovní ruch konaného dne 23. září 2008 

ve Zlíně spojený s projednáním  návrhu územního členění turistického potenciálu Česka byl 

stažen a bude projednán na příštím zasedání Rady AKČR. 

 

 

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

7. září 2008 do 4. prosince 2008 

Rada AKČR vyslovila s rozhodnutím předchozího předsedy AKČR svůj nesouhlas s tím, že se 

nominací do Výběrové komise pro projekty předložené v rámci 1. výzvy Integrovaného 
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operačního programu v oblasti 3.2. Služby v oblasti veřejného zdraví bude zabývat na příštím 

zasedání Rady AKČR. 

Usnesení Rady AKČR č.11 ze dne  4. prosince 2008 

Rada Asociace krajů České republiky 

          

I.        neschvaluje 

rozhodnutí předsedy AKČR podle usnesení Rady AKČR č. 25/2005 ve věci 

nominace zástupců AKČR do Výběrové komise pro projekty předložené v rámci 1. 

výzvy Integrovaného operačního programu v oblasti 3.2. Služby v oblasti veřejného 

zdraví – dopis předsedy AKČR ze dne 30. září 2008, č.j.:203/2008. 

 

Hlasování: z 13 přítomných členů Rady – pro hlasovalo 13. Usnesení bylo přijato. 

 

 

13. Různé: 

 

a) Návrh Memoranda o spolupráci při přípravě, řešení, testování a realizaci projektu 

„Digitální mapa veřejné správy“ – žádost náměstka ministra vnitra z 25.11.2008 

Projednáno bez připomínek. 

Usnesení Rady AKČR č. 12 ze dne  4. prosince 2008 

Rada Asociace krajů České republiky 

          

I.         souhlasí 

s návrhem Memoranda o spolupráci při přípravě, řešení, testování a realizaci 

projektu „Digitální mapa veřejné správy“, 

 

II. pověřuje 

předsedu AKČR 

podpisem Memoranda o spolupráci při přípravě, řešení, testování a realizaci 

projektu „Digitální mapa veřejné správy“ za Asociaci krajů ČR, 

 

III. pověřuje 

subkomisi pro informatiku 

spolupracovat s dalšími stranami při naplňování Memoranda o spolupráci při 

přípravě, řešení, testování a realizaci projektu „Digitální mapa veřejné správy“. 

 

Hlasování: z 13 přítomných členů Rady – pro hlasovalo 13. Usnesení bylo přijato. 

 

 

b) Zákonodárná iniciativa Královéhradeckého kraje týkající se liniových staveb 

Hejtman Královéhradeckého kraje Bc. Lubomír Franc informoval o přípravě zákonodárné 

iniciativy Královéhradeckého kraje týkající se urychlení řízení souvisejících s výstavbou 

liniových staveb. 
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Usnesení Rady AKČR č. 13 ze dne  4. prosince 2008 

Rada Asociace krajů České republiky 

          

I.        bere na vědomí 

                 informaci o přípravě zákonodárné iniciativy Královéhradeckého kraje týkající se 

urychlení řízení souvisejících s výstavbou liniových staveb. 

 

Hlasování: z 13 přítomných členů Rady – pro hlasovalo 13. Usnesení bylo přijato. 

 

 

c) Traumacentra 

 

Předmětem společného jednání byl i postup Ministerstva zdravotnictví v otázce nově stanovené 

sítě traumacenter. Rada AKČR odmítla postup ministerstva před a při vydání  věstníku 6/2008, 

kdy ministerstvo kraje nekontaktovalo, ani se s nimi neradilo. Hejtmanům také není známo, na 

základě jakých podkladů ministerstvo o rušení traumacenter rozhodlo, a domnívají se, že tento 

postup může ohrozit zdravotní péči o občany v regionech. Hejtmani se shodli v této záležitosti 

pozvat na příští zasedání Rady AKČR ministra zdravotnictví Tomáše Julínka a o vysvětlení ho 

požádat.  

Usnesení Rady AKČR č. 14 ze dne  4. prosince 2008 

 Rada Asociace krajů České republiky  

 

I.           nesouhlasí  

s postupem Ministerstva zdravotnictví, který vedl k vydání Věstníku 6/2008, 

kterým byla nově stanovena síť traumacenter a vyjadřuje vážné znepokojení, neboť 

tento postup může vést k ohrožení zdravotní péče o občany v regionech, 

 

   II.            pověřuje  

  předsedu AKČR 

a) pozvat na příští zasedání Rady AKČR ministra zdravotnictví, 

b) seznámit ministra zdravotnictví s přijatým usnesením Rady AKČR, 

 

III.         ukládá 

                    Kanceláři AKČR 

   připravit na příští zasedání Rady AKČR materiál týkající se dopadů předmětného 

věstníku Ministerstva zdravotnictví na systém krajského zdravotnictví. 

Hlasování: z 13 přítomných členů Rady – pro hlasovalo 13. Usnesení bylo přijato. 

 

 

d) Otázka regulačních poplatků ve zdravotnictví a další záležitosti 

Hejtmani deklarovali, že Julínkův systém považují za špatný, který je třeba v ideální verzi zrušit 

nebo alespoň omezit. Shodli se, že v nyní navrhovaných krajských rozpočtech počítají 

s nabídkou občanům. Hejtman Moravskoslezského kraje Jaroslav Palas v této souvislosti zmínil 

zákonodárnou iniciativu svého kraje, kterou by se měly poplatky ve zdravotnictví zrušit plošně. 

Hejtman Olomouckého kraje, hejtman Karlovarského kraje a hejtman Zlínského kraje vyjádřili 

ochotu se po prostudování návrhu k zákonodárné iniciativě připojit. 
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Usnesení Rady AKČR č. 15 ze dne  4. prosince 2008 

Rada Asociace krajů České republiky 

          

I.        bere na vědomí 

informaci o přípravě zákonodárné iniciativy Moravskoslezského kraje týkající se 

plošného rušení regulačních poplatků ve zdravotnictví. 

 

Hlasování: z 13 přítomných členů Rady – pro hlasovalo 13. Usnesení bylo přijato. 

 

 

e) Ostatní záležitosti 

Hejtman Pardubického kraje upozornil ostatní členy Rady AKČR na dokument Politika 

územního rozvoje ČR 2008 a jeho projednávání na MMR. Konečný návrh dokumentu by měl 

být předložen vládě ke schválení do konce tohoto roku. 

Hejtman Karlovarského kraje informoval přítomné o výrazném snížením objemu finančních 

prostředků na stavbu územního pracoviště Pozemkového fondu v Karlových Varech.  

Usnesení Rady AKČR č. 16 ze dne  4. prosince 2008 

Rada Asociace krajů České republiky 

          

I.         bere na vědomí 

a) informaci o projednávání dokumentu Politika územního rozvoje ČR na MMR, 

 

b) informaci hejtmana Karlovarského kraje týkající se snížení objemu finančních 

prostředků na stavbu územního pracoviště Pozemkového fondu v Karlových 

Varech. 

 

Hlasování: z 13 přítomných členů Rady – pro hlasovalo 13. Usnesení bylo přijato. 

 

 

14. Závěr 

Předseda AKČR poděkoval všem zúčastněným a ukončil 1. zasedání Rady AKČR s tím, že příští 

zasedání se uskuteční dne 16. ledna 2009 v Brně u příležitosti veletrhu Regiontour.  

 

 

                                                                                       ..……………………………………. 

Mgr. Michal Hašek  

                     předseda Asociace krajů ČR 
Zapsali:  

JUDR. Karel Koláček 

Mgr. Markéta Vagenknechtová     

V Praze, dne 4. prosince 2008           

 
                      


