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Z Á P I S  

z 4. zasedání Rady Asociace krajů České republiky v jejím 3. funkčním 

období konaného dne 24. dubna 2009 v Brně 

 

 

Přítomní členové a přítomné členky Rady AKČR : 

 

1. MUDr. Jiří Běhounek, hejtman Vysočiny 

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

3. Bc. Lubomír Franc, hejtman Královéhradeckého kraje 

4. Mgr. Michal Hašek, hejtman Jihomoravského kraje 

5. Mgr. Radko Martínek, hejtman Pardubického kraje 

6. MVDr. Stanislav Mišák, hejtman Zlínského kraje 

7. Mgr. Jiří Zimola, hejtman Jihočeského kraje 

 

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

v Brně u příležitosti veletrhu Urbisinvest 2009. Hejtmana Karlovarského kraje se svolením 

členů Rady AKČR na jednání zastoupil Ing. Martin Havel, 1. náměstek hejtmana 

Karlovarského kraje, hejtmana Středočeského kraje zastupoval PhDr. Marcel Chládek MBA, 

náměstek hejtmana Středočeského kraje. 

 

Dne 23. dubna 2009, tj. den před samotným jednáním, se dopoledne někteří členové Rady 

AKČR zúčastnili Kulatého stolu za účasti zástupců finančních institucí, Regionálních rad 

regionů soudržnosti a zástupce Evropské komise na téma lepší dostupnosti úvěrů pro žadatele o 

evropské peníze z regionálních operačních programů.  

 

Jednání Rady AKČR dne 24. dubna 2009 probíhalo podle následujícího časového 

harmonogramu: 

 
09.00 – 09.05                     Zahájení Rady AKČR 

09.05 – 10.30                     Jednání Rady AKČR, projednávání materiálů  

10.30 – 12.00                     Jednání Rady AKČR, vystoupení hostů 

12,00 – 12,05                     Ukončení zasedání Rady AKČR 

 

 

Zahájení vlastního jednání Rady Asociace krajů České republiky, schválení programu 

jednání  

Hejtman Jihomoravského kraje a předseda AKČR Michal Hašek přivítal přítomné a zahájil 

4. zasedání Rady AKČR v jejím 3. volebním období v Brně. Konstatoval, že Rada AKČR není 

usnášeníschopná a proto budou navržená usnesení v rámci zápisu z jednání zaslána členům 

Rady AKČR ke korespondenčnímu hlasování. Jeho výsledky pak budou zahrnuty do konečného 

zápisu z jednání. Dále předseda AKČR přítomné seznámil s personálními změnami ve vedení 

Kanceláře AKČR, kterou vede od 1.4.2009 Martin Bělčík. Současně poděkoval za vykonanou 

práci bývalému řediteli Jiřímu Maškovi, který od výše zmíněného data zastává funkci zástupce 

ředitele. 
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A. Organizační záležitosti 

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

Kanceláře. Připomenutí důležitých termínů, známých Kanceláři AKČR k 24. dubnu 2009, vč. 

termínů zasedání Rady AKČR. 

 

•           9.5. 2009                    Pražské jaro, Beethovenova 9. symfonie (oficiální akce CZ PRES) 

• 21.-22.5. 2009  5. zasedání Rady AKČR v Jihočeském kraji  

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

• 23.-28.6. 2009             IV. Olympiáda dětí a mládeže ČR v Jihočeském kraji (Tábor) 

• 25.-26.6. 2009             6. zasedání Rady AKČR v Pardubickém kraji/Litomyšl 

• 27.6.2009                    Zakončení CZ PRES v Bruselu – „street party“ 

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

• 27.9. 2009    návštěva Jeho Svatosti papeže Benedikta XVI. v Brně – 

slavnostní bohoslužba 

•           8.-9.10. 2009 8. zasedání Rady AKČR v Karlových Varech u příležitosti 

festivalu turistických filmů Tourfilm 

• 26. – 27.11. 2009 9. zasedání Rady AKČR v Plzeňském kraji 

 

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

zasedání  Rady AKČR, které Kancelář AKČR eviduje k 24. dubnu 2009. 

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

některém z nejbližších zasedání  Rady AKČR, které Kancelář AKČR eviduje k 24. dubnu 2009. 

Členové Rady AKČR se shodli na záměru soustřeďovat i nadále žádosti organizací o 

vystoupení jejich zástupců na zasedání Rady AKČR v Kanceláři AKČR a průběžně je po dohodě 

s předsedou AKČR zařazovat na jednání Rady AKČR. Kancelář AKČR nyní eviduje žádosti 

předsedy SMOČR, ministra dopravy (modernizace kolejových vozidel), zástupců Asociace 

českých a moravských nemocnic (financování krajských nemocnic) a plk. Mgr. Vladislava 

Husáka, ředitele služby cizinecké policie. 

 

Usnesení Rady AKČR č. 67 ze dne  24. dubna 2009 

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 k 24. dubnu 

2009. 

 

Korespondenční hlasování: z 12 hlasujících členů Rady – pro hlasovalo 12 

Usnesení bylo přijato. 
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B. Projednávání materiálů 

 

1. Zápis z minulého 3. zasedání Rady Asociace krajů ČR konaného dne 13. března 2009 v 

Telči - úkoly vyplývající z tohoto zápisu  

Zápis z 3. zasedání členové Rady AKČR byl jednomyslně schválen. 

 

 

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

8. března 2009 do 19. dubna 2009 

Projednáno bez připomínek. 

Usnesení Rady AKČR č. 68  ze dne  24. dubna 2009 

 Rada Asociace krajů České republiky 

 

 I.         souhlasí 

s rozhodnutím předsedy Asociace krajů ČR podle usnesení č. 25/2005 Rady AKČR 

ve věci připomínek AKČR k materiálům týkajícím se zavedení eura v ČR – dopis 

předsedy AKČR č.j.:71/2009 ze dne 10. března 2009, 

II.        souhlasí 

s rozhodnutím předsedy Asociace krajů ČR podle usnesení č. 25/2005 Rady AKČR 

ve věci nominace zástupce AKČR do projektového týmu, který se bude zabývat 

problematikou digitální mapy veřejné správy – dopis předsedy AKČR č.j.:73/2009 

ze dne 11.března 2009, 

     III.       souhlasí 

s rozhodnutím předsedy Asociace krajů ČR podle usnesení č. 25/2005 Rady AKČR 

ve věci nominace zástupce AKČR do Výběrové komise, která bude schvalovat 

Integrované plány rozvoje měst v rámci Integrovaného operačního programu – 

dopis předsedy AKČR č.j.:87/2009 ze dne 20. března 2009, 

     IV.       souhlasí 

s rozhodnutím předsedy Asociace krajů ČR podle usnesení č. 25/2005 Rady AKČR 

ve věci poskytnutí záštity nad prezentací regionálních potravin na výstavě Země 

živitelka 2009 – dopis předsedy AKČR č.j.:91/2009 ze dne 19. března 2009, 

      V.        souhlasí 

s rozhodnutím předsedy Asociace krajů ČR podle usnesení č. 25/2005 Rady AKČR 

ve věci nominace zástupců AKČR do Monitorovacího výboru OPŽP – dopis 

předsedy AKČR č.j.:98/2009 ze dne 25. března 2009, 

      VI.       souhlasí 

s rozhodnutím předsedy Asociace krajů ČR podle usnesení č. 25/2005 Rady AKČR 

ve věci nominace zástupců AKČR do Monitorovacího výboru Evropského 

zemědělského fondu pro rozvoj venkova (MV EZFRV) na období 2007 – 2013 – 

dopis předsedy AKČR č.j.:103/2009 ze dne 25. března 2009, 
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   VII.        souhlasí 

s rozhodnutím předsedy Asociace krajů ČR podle usnesení č. 25/2005 Rady AKČR 

ve věci žádosti o poskytnutí záštity AKČR projektu „Energetický management měst 

a obcí“ – dopis předsedy AKČR č.j.:107/2009 ze dne 27. března 2009, 

   VIII.       souhlasí 

s rozhodnutím předsedy Asociace krajů ČR podle usnesení č. 25/2005 Rady AKČR 

ve věci stanoviska AKČR k návrhu zákona o odpadech – dopis předsedy AKČR 

č.j.:109/2009 ze dne 30. března 2009, 

    IX.         souhlasí 

s rozhodnutím předsedy Asociace krajů ČR podle usnesení č. 25/2005 Rady AKČR 

ve věci nominace zástupců AKČR do Monitorovacího výboru OP Doprava – dopis 

předsedy AKČR č.j.:110/2009 ze dne 30. března 2009, 

     X.         souhlasí 

s rozhodnutím předsedy Asociace krajů ČR podle usnesení č. 25/2005 Rady AKČR 

ve věci nominace zástupců AKČR do Výběrové komise pro projekty v rámci výzvy 

č.27 v oblasti 4 Veřejná správa a veřejné služby OP Lidské zdroje a zaměstnanost  – 

dopis předsedy AKČR č.j.:112/2009 ze dne 30. března 2009, 

    XI.         souhlasí 

s rozhodnutím předsedy Asociace krajů ČR podle usnesení č. 25/2005 Rady AKČR 

ve věci nominace zástupce AKČR do Rady vlády pro nestátní neziskové organizace 

– dopis předsedy AKČR č.j.:114/2009 ze dne 30. března 2009, 

   XII.         souhlasí 

s rozhodnutím předsedy Asociace krajů ČR podle usnesení č. 25/2005 Rady AKČR 

ve věci nominace zástupce AKČR do dozorčí rady České centrály cestovního ruchu 

– Czech Tourism – dopis předsedy AKČR č.j.:117/2009 ze dne 31. března 2009, 

  XIII.        souhlasí 

s rozhodnutím předsedy Asociace krajů ČR podle usnesení č. 25/2005 Rady AKČR 

ve věci stanoviska Asociace krajů ČR k návrhu věcného záměru zákona o Správě a 

inspekci životního prostředí a o změně některých zákonů – dopis předsedy AKČR 

č.j.:119/2009 ze dne 1. dubna 2009, 

 XIV.         souhlasí 

s rozhodnutím předsedy Asociace krajů ČR podle usnesení č. 25/2005 Rady AKČR 

ve věci žádosti o finanční podporu regionálních potravinářů v rámci Národní 

výstavy hospodářských zvířat a zemědělské techniky – dopis zástupce ředitele 

Kanceláře AKČR č.j.:120/2009 ze dne 4. dubna 2009, 

  XV.          souhlasí 

s rozhodnutím předsedy Asociace krajů ČR podle usnesení č. 25/2005 Rady AKČR 

ve věci nominace zástupců AKČR do hodnotící komise pro posouzení grantových 

projektů podávaných v rámci podpory 3.1. Podpora sociální integrace a sociálních 

služeb Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost pro období 2007-2013, 

výzva č.30 Sociální ekonomika a v rámci podpory 3.1.c) - Sociální ekonomika IOP 
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– dopis předsedy AKČR č.j.:121/2009 ze dne 4. dubna 2009, 

  XVI.        souhlasí 

s rozhodnutím předsedy Asociace krajů ČR podle usnesení č. 25/2005 Rady AKČR 

ve věci připomínek AKČR k návrhu zákona o veřejných službách v přepravě 

cestujících – dopis předsedy AKČR č.j.:123/2009 ze dne 6. dubna 2009, 

XVII.         souhlasí 

s rozhodnutím předsedy Asociace krajů ČR podle usnesení č. 25/2005 Rady AKČR 

ve věci nominace zástupců AKČR do hodnotitelské komise pro výběr projektů 

v rámci Programu regionálního rozvoje MMR – Podpora úprav bývalých 

vojenských areálů k obecnímu využití – dopis předsedy AKČR č.j.:124/2009 ze dne 

7.dubna 2009, 

XVIII.       souhlasí 

s rozhodnutím předsedy Asociace krajů ČR podle usnesení č. 25/2005 Rady AKČR 

ve věci poskytnutí záštity sportovnímu projektu pro mateřské školy Sportovní hry 

MŠ 2009 – dopis předsedy AKČR č.j.:125/2009 ze dne 7. dubna 2009, 

XIX.          souhlasí 

s rozhodnutím předsedy Asociace krajů ČR podle usnesení č. 25/2005 Rady AKČR 

ve věci nominace zástupců AKČR do Výběrové komise pro Globální granty 

Adaptabilita a konkurenceschopnost, oblast podpory 1.1. Zvýšení adaptability 

zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků – dopis předsedy AKČR 

č.j.:126/2009 ze dne 8.dubna 2009, 

XX.            souhlasí 

s rozhodnutím předsedy Asociace krajů ČR podle usnesení č. 25/2005 Rady AKČR 

ve věci udělení záštity AKČR akci „Kulatý stůl – Integrovaná bezpečnost ČR a 

kroky k jejímu dosažení“ – dopis předsedy AKČR č.j.:127/2009 ze dne 8. dubna 

2009, 

XXI.           souhlasí 

s rozhodnutím předsedy Asociace krajů ČR podle usnesení č. 25/2005 Rady AKČR 

ve věci nominace zástupce AKČR do Rady SFŽP – dopis předsedy AKČR 

č.j.:132/2009 ze dne 15. dubna 2009. 

 

Korespondenční hlasování: z 12 hlasujících členů Rady – pro hlasovalo 12 

Usnesení bylo přijato. 

 

 

3. Zápis ze zasedání Komise Rady AKČR pro financování krajů konaného dne 6. března 

2009 ve Zlíně  

Projednáno bez připomínek. 
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Usnesení Rady AKČR č. 69 ze dne  24. dubna 2009 

Rada Asociace krajů České republiky 

I. bere na vědomí 

zápis ze zasedání Komise Rady AKČR pro financování krajů konaného dne 6. 

března 2009 ve Zlíně. 

 

Korespondenční hlasování: z 12 hlasujících členů Rady – pro hlasovalo 12 

Usnesení bylo přijato. 

 

 

4. Zápis z jednání Komise Rady AKČR pro školství a sport konaného ve dnech 5.-6.3.2009   

v Harrachově 

Projednáno bez připomínek. 

 

Usnesení Rady AKČR č. 70  ze dne  24. dubna 2009 

Rada Asociace krajů České republiky 

I.         bere na vědomí 

zápis z jednání Komise Rady AKČR pro školství a sport konaného ve dnech 5.-

6.3.2009   v Harrachově. 

 

Korespondenční hlasování: z 12 hlasujících členů Rady – pro hlasovalo 12 

Usnesení bylo přijato. 

 

 

5. Zápis ze zasedání Komise Rady AKČR pro životní prostředí a zemědělství  konaného  

ve dnech 23.-24. března 2009 v Moravskoslezském kraji  

Projednáno bez připomínek.  

Usnesení Rady AKČR č. 71  ze dne  24. dubna 2009 

Rada Asociace krajů České republiky 

I. bere na vědomí 

zápis ze zasedání Komise Rady AKČR pro životní prostředí a zemědělství konaného  

ve dnech dne 23.-24. března 2009 v Moravskoslezském kraji, 

 

II. vyzývá  

Ministerstvo životního prostředí  
k přehodnocení stanoviska řídícího orgánu Operačního programu Životního 

prostředí ke  komunálním projektům integrovaných center nakládání s komunálními 

odpady ve vztahu k veřejné podpoře, 

 

III. podporuje  

projekt Regio Klasa a  pověřuje Mgr. Jiřího Zimolu, hejtmana Jihočeského 

kraje a Ing. Karla Vlasáka z Komise Rady AKČR pro životní prostředí a 

zemědělství k dalšímu  jednání za AKČR v této záležitosti. 

 

Korespondenční hlasování: z 12hlasujících členů Rady – pro hlasovalo 12 

Usnesení bylo přijato. 
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6. Zápis ze zasedání Komise Rady AKČR pro kulturu a památkovou péči konaného ve 

dnech 2.-3. dubna 2009 v Ústeckém kraji 

Dodatečná nominace dalších zástupců AKČR do dotačních komisí MKČR vychází z doporučení 

Komise Rady AKČR pro kulturu a památkovou péči a po předběžné konzultaci se zástupci 

MKČR. Navržení zástupci by v  dotačních komisích doplnili již jmenovaného zástupce AKČR -

hejtmana Pardubického kraje Radko Martínka s cílem posílení postavení AKČR v předmětných 

komisích. 

 

Usnesení Rady AKČR č. 72  ze dne  24. dubna 2009 

Rada Asociace krajů České republiky 

I. bere na vědomí 

zápis ze zasedání Komise Rady AKČR pro kulturu a památkovou péči konaného ve 

dnech 2.-3. dubna 2009 v Ústeckém kraji, 

 

II. jmenuje 

jako zástupce Komise Rady AKČR pro kulturu a památkovou péči v dotačních 

komisích MKČR z oblasti památkové péče, vedle již jmenovaného Radko Martínka, 

hejtmana Pardubického kraje: 

a) Ing. Jindřicha Ondruše, náměstka hejtmana Zlínského kraje  

do komise pro Program záchrany architektonického dědictví, 

b) Ing. Františka Štangla, radního Jihočeského kraje 

do komise pro Program regenerace městských památkových rezervací a městských 

památkových zón, 

c) Ing. Tomáše Škaryda, náměstka hejtmana kraje Vysočina 

do komise pro Program podpory pro památky UNESCO, 

 

III. jmenuje 

a) Ing. Evu Valjentovou, radní Karlovarského kraje  

do Programové rady MKČR pro oblast hudby, 

 

b) Mgr. Václava Božka, CSc., náměstka hejtmana Jihomoravského kraje 

do Programové rady MKČR pro oblast divadla. 

 

Korespondenční hlasování: z 12 hlasujících členů Rady – pro hlasovalo 12 

Usnesení bylo přijato. 

 

 

7. Zápis ze zasedání odborné pracovní skupiny AKČR pro legislativu dne 7. dubna 2009 v 

Praze 

Členové Rady AKČR projednali, kromě zápisu z jednání pracovní skupiny AKČR pro 

legislativu, i záměr spolupracovat s některou právní kanceláří v právních a legislativních 

věcech. 
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Usnesení Rady AKČR č. 73 ze dne  24. dubna 2009 

Rada Asociace krajů České republiky 

 I.          bere na vědomí 

zápis ze zasedání odborné pracovní skupiny AKČR pro legislativu dne 7. dubna 2009 

v Praze, 

 

 II.         považuje 

projednávanou problematiku uvedenou v zápise, jak pro kraje tak pro Asociaci krajů 

ČR  za významnou, a to jak s pohledu odborného tak i systémového s tím,  že zastává 

názor, že pro potřeby dosažení větší objektivnosti právních výstupů pro potřeby AKČR 

a její Kanceláře doporučuje využít i služeb některé z právních  kanceláří,   

 

 III.       pověřuje 

              ředitele Kanceláře 

a) v návaznosti na bod II. usnesení prověřit míru potřebnosti – opodstatněnosti -  

spolupracovat s právní kanceláří pro potřeby AKČR  a  Kanceláře AKČR, 

b) připravit  - návazně na bod III/a) usnesení - návrh řešení s doporučeními v této věci 

(jak věcnými, tak ale i finančními směrem k rozpočtu AKČR)  a předložit je 

k projednání a k rozhodnutí Radě AKČR. 

  

Korespondenční hlasování: z 12 hlasujících členů Rady – pro hlasovalo 12 

Usnesení bylo přijato. 

 

 

8. Zápis ze zasedání Komise Rady AKČR pro veřejnou správu  konaného ve dnech 8.-9. 

dubna 2009 v Plzni 

Projednáno bez připomínek. 

Usnesení Rady AKČR č. 74  ze dne  24. dubna 2009 

Rada Asociace krajů České republiky 

I.         bere na vědomí 

zápis ze zasedání Komise Rady AKČR pro veřejnou správu  konaného ve dnech 8.-

9. dubna 2009 v Plzni, 

 

II. ukládá 

 Kanceláři AKČR 

zpracovat přehled termínů jednání orgánů jednotlivých krajů. 

 

Termín: příští zasedání Rady AKČR  

 

Korespondenční hlasování: z 12 hlasujících členů Rady – pro hlasovalo 12 

Usnesení bylo přijato. 
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9. Zápis ze zasedání odborné pracovní skupiny AKČR pro evropské fondy konaného ve 

dnech 7. – 8. dubna 2009 v Ústeckém kraji a závěry ze společného jednání 1. 

místopředsedy AKČR Radko Martínka, radních krajů pro regionální rozvoj, ředitelů 

Úřadů Regionálních rad a členů výkonné koordinační skupiny AKČR pro ROP 

v Pardubicích dne 21. dubna 2009 

Radko Martínek, 1. místopředseda AKČR informoval o jednání radních krajů pro regionální 

rozvoj, ředitelů Úřadů Regionálních rad a členů výkonné koordinační skupiny AKČR pro ROP, 

které se konalo v Pardubicích dne 21. dubna 2009 za účasti zástupců MF, MMR a CRR. Na 

tomto jednání byly diskutovány problematické okruhy čerpání finančních prostředků z ROP 

týkající se porušení rozpočtové kázně dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů a sankcí, které z tohoto porušení vyplývají. Ministerstvo financí zašle 

řídícím orgánům ROP výklad dané problematiky, který bude s Regionálními radami následně 

konzultovat s tím, že Regionální rady budou zavádět pokud možno sjednocený systém sankcí za 

porušení zákona. Diskuse v Pardubicích se týkala i rozhodnutí MF o zákazu zastavování 

majetku – v této věci bude svoláno další jednání s MF, konečné řešení bude formou doporučení 

pro řídící orgány ROP. Dalšími body tohoto jednání bylo řešení manažerského informačního 

systému – bude předmětem dalšího jednání s MMR, problematika DPH, predikce daňových 

příjmů krajů a obcí a synchronizace výzev na železniční kolejová vozidla. V této záležitosti 

navrhl Radko Martínek vytvoření koordinačního orgánu pro vyhlášení výzvy k předkládání 

projektů na obnovu kolejových vozidel  - výzvu je třeba vypsat nejpozději v 1. čtvrtletí roku 

2010.  Členové Rady AKČR rovněž vyslechli informaci o čtvrtečním jednání u kulatého stolu se 

zástupci bankovní asociace na téma dostupnosti úvěrů pro žadatele o evropské peníze 

z regionálních operačních programů. 

 

Usnesení Rady AKČR č. 75 ze dne  24. dubna 2009 

Rada Asociace krajů České republiky 

I.         bere na vědomí 

zápis  ze zasedání odborné pracovní skupiny AKČR pro evropské fondy konaného 

ve dnech 7. – 8. dubna 2009 v Ústeckém kraji (dále jen zápis) s jejím doporučením, 

aby koordinaci vyhlášení výzvy na nákup kolejových vozidel v regionálních 

operačních programech - s ohledem na dohodu uzavřenou mezi Ministerstvem 

dopravy a regionálními radami a s ohledem na případná budoucí výběrová řízení 

regionální dopravce na železnici v závazku veřejné služby – projednala Komise 

Rady AKČR pro dopravu, 

 

II.         doporučuje 

             členům Rady AKČR – předsedům Regionálních rad regionů soudržnosti 

koordinovat přípravu výzvy na nákup kolejových vozidel v regionálních operačních 

programech. 

 

Korespondenční hlasování: z 12 hlasujících členů Rady – pro hlasovalo 12 

Usnesení bylo přijato. 

 

 

10. Přehled partnerství jednotlivých krajů v zahraničí a forem jejich zastoupení v EU 

Předseda AKČR Michal Hašek požádal hejtmany krajů o zvážení záměru jednotného 

zastoupení krajů v Bruselu. 
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Usnesení Rady AKČR č. 76 ze dne  24. dubna 2009 

Rada Asociace krajů České republiky 

I.        bere na vědomí 

informaci o zastoupeních krajů v Bruselu a přehled partnerských vztahů krajů. 

 

Korespondenční hlasování: z 12 hlasujících členů Rady – pro hlasovalo 12 

Usnesení bylo přijato. 

 

 

11. Zprávy o činnosti komisí Rady AKČR za rok 2008 

Projednáno bez připomínek. 

Usnesení Rady AKČR č. 77  ze dne  24. dubna 2009 

Rada Asociace krajů České republiky 

I.          bere na vědomí 

zprávy o činnosti komisí Rady AKČR a odborných pracovních skupin AKČR za rok 

2008. 

 

Korespondenční hlasování: z 12 hlasujících členů Rady – pro hlasovalo 12 

Usnesení bylo přijato. 

 

 

12. Zápis z 1. zasedání revizní komise Rady AKČR konaného dne 9. dubna 2009 

v Karlových Varech 

Předseda revizní komise Rady AKČR Lubomír Franc seznámil přítomné se závěry jednání 

revizní komise dne 9. dubna 2009 a s výsledky hospodaření AKČR za uplynulý rok. Hejtmani 

krajů se rovněž seznámili s platy zaměstnanců Kanceláře AKČR. 

Usnesení Rady AKČR č. 78 ze dne  24. dubna 2009 

Rada Asociace krajů České republiky 

  I.         bere na vědomí 

zápis z 1. zasedání revizní komise Rady AKČR ve třetím volebním období 2008-12 

konaného dne 9. dubna 2009 v Karlových Varech, včetně přijatých usnesení a v nich 

obsažených doporučení  směrem k Radě AKČR. 

                                                                    

Korespondenční hlasování: z 12 hlasujících členů Rady – pro hlasovalo 12 

Usnesení bylo přijato. 

 

 

13. Zpráva auditora o výsledku hospodaření Asociace krajů České republiky za období od 

1.1. 2008 do 31.12.2008, účetní závěrka za rok 2008,  plnění rozpočtu AKČR  k 31.12.2008 

a Dopis auditora Revizní komisi a  vedení Asociace krajů ČR k auditu za období od 

1.1.2008 do 31.12.2008 

Projednáno bez připomínek. 
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Usnesení Rady AKČR č. 79 ze dne  24. dubna 2009 

Rada Asociace krajů České republiky 

I. bere na vědomí  

a) Informaci pro Revizní komisi a pro Radu AKČR o účetních a metodických 

postupech uplatňovaných v Asociaci Krajů České republiky v minulých účetních 

obdobích, 

b) Zprávu auditora o výsledku hospodaření Asociace krajů České republiky za období 

od 1.1. 2008 do 31.12.2008, účetní závěrku za rok 2008,  plnění rozpočtu AKČR  

k 31.12.2008  a Dopis auditora Revizní komisi a  vedení Asociace krajů ČR 

k auditu  za období od 1.1.2008 do 31.12. 2008, 

 

II. konstatuje,   

že rozpočet AKČR  za rok 2008 skončil přebytkem 3.155 tis. Kč jako rozdíl mezi 

výnosy (10.283 tis. Kč)  a  náklady (7.128 tis. Kč), 

 

III. schvaluje 

 roční účetní závěrku za rok 2008,  

 

IV. ukládá  

  řediteli Kanceláře 

a)   převést nevyčerpané finanční prostředky ve výši 3.155,- tis. Kč do fondu rezerv, 

     Termín:  do konce 1. pololetí 2009  

   b)  sledovat vývoj mezi příjmy a výdaji a tento vývoj  vyhodnotit ke 30. červnu 2009 a 

seznámit s ním Radu AKČR a Revizní komisi. 

                                                                         Termín:  září 2009 

                                                                        

Korespondenční hlasování: z 12 hlasujících členů Rady – pro hlasovalo 12 

Usnesení bylo přijato. 

 

 

 

14. Návrh na institucionální zajištění problematiky informatizace veřejné správy v rámci 

AKČR 

V souvislosti se zřízením Komise Rady AKČR pro informatizaci veřejné správy bylo projednáno 

i zrušení subkomise Komise Rady AKČR - Grémia ředitelů krajských úřadů pro informatiku.  
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Usnesení Rady AKČR č. 80 ze dne  24. dubna 2009 

Rada Asociace krajů České republiky 

I.         se shodla  

na závažnosti témat v oblasti informatizace veřejné správy  a konstatuje, že tato 

témata svým obsahem nabývají veskrze koncepčně-politického charakteru a že se 

ukazuje potřeba vytvořit pro potřeby Rady AKČR odpovídající odborný poradní 

orgán, 

 

II.        zrušuje 

s účinností k 22. květnu 2009 subkomisi Komise Rady AKČR – Grémia ředitelů 

krajských úřadů pro informatiku, 

 

III.       zřizuje 

Komisi Rady AKČR pro informatizaci veřejné správy (dále jen Komise), 

 

    IV.       schvaluje  

  působnost (obsahové zaměření) Komise takto : 

„V působnosti Komise pro informatizaci veřejné správy jsou zejména záležitosti 

týkající se posuzování prováděné politiky informatizace veřejné správy  ze strany 

státu a vyhodnocování jejích efektů pro fungování systému veřejné správy 

vykonávané kraji“,   

 

V.     souhlasí, 

aby byl ve zřízené komisi každý člen Asociace krajů ČR zastoupen jedním svým  

zástupcem, 

 

       VI.     ukládá  

                 a)  členům Rady AKČR  

        předložit Kanceláři AKČR návrhy na zástupce členů AKČR ve zřízené komisi, 

Termín: 11. květen 2009 

               b) řediteli Kanceláře AKČR  

 předložit návrhy na zástupce členů AKČR v komisi na  nejbližším zasedání Rady 

AKČR ke schválení. 

                                                                     

Korespondenční hlasování: z 12 hlasujících členů Rady – pro hlasovalo 12 

Usnesení bylo přijato. 

 

V rámci bodu bylo na návrh předsedy AKČR projednáno i zřízení Komise Rady AKČR pro 

integrovaný záchranný systém.  
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Usnesení Rady AKČR č. 81 ze dne  24. dubna 2009 

Rada Asociace krajů České republiky 

I.          zřizuje 

Komisi Rady AKČR pro integrovaný záchranný systém (dále jen Komise), 

 

II.        schvaluje  

  působnost (obsahové zaměření) Komise takto : 

„V působnosti Komise pro integrovaný záchranný systém jsou zejména záležitosti 

týkající se koordinace postupu složek integrovaného záchranného systému při 

přípravě na mimořádné události a při provádění záchranných a likvidačních prací“,   

 

      III.       souhlasí, 

aby byl ve zřízené komisi každý člen Asociace krajů ČR zastoupen jedním svým  

zástupcem, 

 

       IV.     ukládá  

                 a)  členům Rady AKČR  

        předložit Kanceláři AKČR návrhy na zástupce členů AKČR ve zřízené komisi, 

Termín: 11. květen 2009 

               b) řediteli Kanceláře AKČR  

 předložit návrhy na zástupce členů AKČR v komisi na  nejbližším zasedání Rady 

AKČR ke schválení. 

                                                                    

Korespondenční hlasování: z 12 hlasujících členů Rady – pro hlasovalo 12 

Usnesení bylo přijato. 

 

 

15. Mediální a marketingová podpora Asociace  krajů České republiky  

Projednáno bez připomínek. 

 

Usnesení Rady AKČR č. 82 ze dne  24. dubna 2009 

Rada Asociace krajů České republiky 

I.          bere na vědomí   

dokument „Mediální a marketingová podpora Asociace krajů České republiky“ 

(dále jen  „mediální podpora“), 

 

     II.         ukládá  

řediteli Kanceláře  

a) vyčíslit náklady na mediální podporu v roce 2009 a v dalších letech,  a 

navrhnout způsob jejich finančního krytí včetně dalších souvisejících  potřeb 

finančního i nefinanční charakteru  a tuto kalkulaci předložit Radě Asociace 

krajů, 

                                                                                    Termín : 22. května 2009  
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b) připravit a Radě Asociace krajů  předložit  návrh  zadávací dokumentace veřejné 

zakázky pro tento projekt, 

                                                        Termín : 22. května 2009   

 

c) zapracovat návrh na rozšíření úseku PR v návaznosti na plánovanou mediální 

podporu do Návrhu dalšího rozvoje Kanceláře AKČR v období 2009 – 2012, jak 

to ukládá usnesení Rady AKČR  č. 50/2009. 

                  Termín : 26. června 2009   

                                                            

Korespondenční hlasování: z 12 hlasujících členů Rady – pro hlasovalo 12 

Usnesení bylo přijato. 

 

 

16. Různé: 

a) Žádost ABF,a.s. o udělení záštity 20. ročníku veletrhu FOR ARCH 2009 

Projednáno bez připomínek. 

Usnesení Rady AKČR č. 83 ze dne  24. dubna 2009 

Rada Asociace krajů České republiky 

I.          souhlasí 

s udělením záštity AKČR 20. ročníku veletrhu FOR ARCH 2009, který se bude 

konat ve dnech 22. -26. září 2009 v Pražském veletržním areálu v Letňanech. 

 

Korespondenční hlasování: z 12 hlasujících členů Rady – pro hlasovalo 12 

Usnesení bylo přijato. 

 

 

b) Spolupráce Tchajpejské hospodářské a kulturní kanceláře s českými regiony  

Projednáno bez připomínek. 

Usnesení Rady AKČR č. 84 ze dne  24. dubna 2009 

Rada Asociace krajů České republiky 

I. bere na vědomí 

informaci týkající se možné spolupráce Tchajpejské hospodářské a kulturní 

kanceláře s českými regiony, 

 

II. pověřuje 

ředitele Kanceláře AKČR 

poděkovat za nabídku spolupráce Tchajpejské hospodářské a kulturní kanceláře 

s českými regiony s tím, že doporučuje, aby se její zástupci obrátili v této věci na 

Hospodářskou komoru ČR. 

 

Korespondenční hlasování: z 12 hlasujících členů Rady – pro hlasovalo 12 

Usnesení bylo přijato. 
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c) Plánovaná návštěva senátorů USA v ČR v září 2009 

Projednáno bez připomínek. 

Usnesení Rady AKČR č. 85 ze dne  24. dubna 2009 

Rada Asociace krajů České republiky 

I.          bere na vědomí 

informaci týkající se plánované návštěvy senátorů USA v ČR, 

 

II.        pověřuje  

ředitele Kanceláře  

sledovat  problematiku a průběžně informovat vedení AKČR. 

       

Korespondenční hlasování: z 12 hlasujících členů Rady – pro hlasovalo 12 

Usnesení bylo přijato. 

 

d) Žádost O. Vlasáka, předsedy SMOČR o jmenování zástupce SMOČR do Komise Rady 

AKČR pro cestovní ruch 

Předseda AKČR Michal Hašek navrhl  projednat tuto záležitost na jednání s vedením SMOČR 

a následně doporučit komisím Rady AKČR jednotný postup. 

Usnesení Rady AKČR č. 86 ze dne  24. dubna 2009 

Rada Asociace krajů České republiky 

I.         bere na vědomí 

žádost Ing. Oldřicha Vlasáka, předsedy SMOČR o jmenování zástupce SMOČR do 

Komise Rady AKČR pro cestovní ruch, 

 

II.        pověřuje 

            předsedu AKČR 

připravit společné jednání vedení AKČR s vedením SMOČR formou pracovní 

večeře. 

 

Korespondenční hlasování: z 12hlasujících členů Rady – pro hlasovalo 12 

Usnesení bylo přijato. 

 

 

 

e) Návrhy usnesení z jednání Komise Rady AKČR pro sociální záležitosti ve dnech 14.-15. 

dubna 2009 v Olomouckém kraji 

Projednáno bez připomínek. 

Usnesení Rady AKČR č. 87 ze dne  24. dubna 2009 

Rada Asociace krajů České republiky 

I.         opětovně vyzývá 

odstupujícího ministra Nečase, aby neprodleně zajistil urychlené dofinancování 

sociálních služeb alespoň na úroveň roku 2008, 
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II.        žádá  

Ministerstvo práce a sociálních věcí, 

aby se v rámci připravované změny statutu Dotační komise MPSV zvýšil počet 

zástupců AKČR v Dotační komisi MPSV na dva a nominuje na toto další místo 

předsedu Komise Rady AKČR pro sociální záležitosti Miloslava Čermáka, 

 

     III.       pověřuje 

pracovní skupinu Rady AKČR ((Michal Hašek, Radko Martínek, Jana 

Vaňhová, David Rath) a předsedu  komise Rady AKČR pro sociální záležitosti 

aby zahájila jednání s novým ministrem práce a sociálních věcí s cílem zajistit 

urychlené dofinancování sociálních služeb o částku 1,54 mld. na úroveň roku 2008, 

 

    IV.        jmenuje 

                  a) Bc. Michala Poláčka, odbor sociálních věcí KÚ Olomouckého kraje 

zástupcem AKČR do Pracovní skupiny pro vzdělávání protidrogových 

koordinátorů, 

b) Bc. Petra Krčála, radního kraje Vysočina 

zástupcem AKČR do komise pro sociální začleňování na MPSV. 

 

Korespondenční hlasování: z 12 hlasujících členů Rady – pro hlasovalo 12 

Usnesení bylo přijato. 

 

f) Jednání Komise Rady AKČR pro zdravotnictví ve dnech 16.-17.dubna 2009 

v Olomouckém kraji  

Předseda Komise Rady AKČR pro zdravotnictví a hejtman Vysočiny Jiří Běhounek informoval 

o programu jednání komise ve dnech 16.-17.dubna 2009 v Olomouckém kraji s tím, že zápis 

z jednání bude předložen na příštím zasedání Rady AKČR. 

 

g) Publikace ČSÚ „Rozdíly mezi kraji ČR – vývoj a příčiny“ 

Radko Martínek, hejtman Pardubického kraje seznámil přítomné s publikací ČSÚ, která 

mapuje rozdíly mezi kraji, jejich vývoj a příčiny. Kopie publikace byla rozdána všem 

přítomným s tím, že bude rovněž vyžádána její elektronická verze a zaslána jednotlivým krajům. 

 

 

h) Konference „Strategie pro železnou oponu“ – zasedání komise COTER Výboru 

regionů v Jihočeském kraji 3.-5.5. 2009 

Jiří Zimola, hejtman Jihočeského kraje informoval o chystané konferenci „Strategie pro 

železnou oponu“, která se uskuteční jako výjezdní zasedání komise COTER Výboru regionů 

v Jihočeském kraji. Současně požádal hejtmany krajů o podporu této akce a pozval je na ni. 

Hlavním tématem konference bude kohezní politika EU a její perspektivy. 
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i) Nominace zástupců AKČR do Kongresu místních a regionálních orgánů Rady Evropy 

(CLRAE) 

Členové Rady AKČR projednali novou nominaci zástupců AKČR do Kongresu místních a 

regionálních orgánů Rady Evropy (CLRAE).  

Usnesení Rady AKČR č. 88 ze dne  24. dubna 2009 

Rada Asociace krajů České republiky 

I.        souhlasí 

s následující nominací zástupců AKČR do Komory regionů Kongresu místních a 

regionálních orgánů Rady Evropy (CLRAE): 

           členové:  

1) Ing. Jana Fischerová, CSc., členka zastupitelstva kraje Vysočina, 

2) Bc. Markéta Reedová, náměstkyně primátora hl.m.Prahy,  

3) Mgr. Jiří Zimola, hejtman Jihočeského kraje, 

náhradníci: 

1) Ing. Martin Tesařík, hejtman Olomouckého kraje, 

2) Bc. Stanislav Eichler, hejtman Libereckého kraje, 

3) PaedDr. Josef Novotný, hejtman Karlovarského kraje, 

4) MUDr. Jiří Běhounek, hejtman kraje Vysočina. 

 

Korespondenční hlasování: z 12 hlasujících členů Rady – pro hlasovalo 12 

Usnesení bylo přijato. 

 

 

C. Vystoupení hostů  

JUDr. Otakar Motejl, veřejný ochránce práv a RNDr. Jitka Seitlová, zástupkyně 

veřejného ochránce práv 

Veřejný ochránce práv poděkoval za možnost setkání s hejtmany krajů a vyjádřil přání v těchto 

setkáních pokračovat. Konstatoval, že existuje pravidelný kontakt Kanceláře veřejného 

ochránce práv s řediteli krajských úřadů. Předmětem diskuse s hejtmany byla především 

zjištění veřejného ochránce práv vyplývající ze systematických návštěv zařízení na poskytování 

sociálních služeb a individuálních stížností na kvalitu sociálních služeb. Podle hejtmanů je 

příčina neutěšeného stavu starých a postižených lidí v ústavech sociální péče, mimo jiné, ve 

velmi nízkém finančním ohodnocení zaměstnanců sociální sféry, které prakticky neumožňuje 

zaměstnávat lidi s kvalifikací. Jako problematický se ukazuje i dopad zákona o sociálních 

službách, kdy mnozí lidé považují příspěvek na sociální služby za přilepšení ke svému nízkému 

příjmu, nikoli za prostředky k nákupu sociálních služeb. Veřejný ochránce práv nabídl 

individuální komunikaci s jednotlivými kraji a požádal o provedení analýzy reálné situace ve 

zdravotnických a sociálních zařízeních krajů při poskytování sociálních služeb.  

 

MUDr. Milan Jirásek, předseda Českého olympijského výboru 

Předmětem jednání byl zejména projekt Olympiáda dětí a mládeže, se kterým předseda ČOV 

seznámil přítomné hejtmany. Olympiáda dětí a mládeže se koná každý rok,  buď jako letní či 

zimní, vždy v jednom z krajů. Letošní ročník letní olympiády dětí mládeže se uskuteční ve dnech 

23.-28.6.2009 v Táboře. Dalším bodem diskuse byla i spolupráce Klubu olympioniků s regiony. 

 



 
 

 
Zápis z 4. zasedání Rady Asociace krajů ČR   Brno, dne 24. dubna 2009  

 
18/18 

Usnesení Rady AKČR č. 89 ze dne  24. dubna 2009 

Rada Asociace krajů České republiky 

I.          souhlasí 

s udělením záštity AKČR projektu Olympiáda dětí a mládeže. 

 

Korespondenční hlasování: z 12 hlasujících členů Rady – pro hlasovalo 12 

Usnesení bylo přijato. 

 

 

D. Závěr 

Předseda AKČR poděkoval všem zúčastněným a ukončil 4. zasedání Rady AKČR s tím, že příští 

zasedání se uskuteční ve dnech 21. a 22. května 2009 v Jihočeském kraji.  

 

 

Mgr. Michal Hašek, v.r.  

                     předseda Asociace krajů ČR 
Zapsal:  

JUDr. Karel Koláček 

V Brně, dne 24. dubna 2009    


