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Z Á P I S  

z 5. zasedání Rady Asociace krajů České republiky v jejím 3. funkčním 

období konaného dne 22. května 2009 v Českém Krumlově  

 

 

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. Ing. Jaroslav Palas, hejtman Moravskoslezského kraje 

9. MUDr. David Rath, hejtman Středočeského kraje 

10. Jana Vaňhová, hejtmanka Ústeckého kraje 

11. Mgr. Jiří Zimola, hejtman Jihočeského kraje 

 

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

v Českém Krumlově v Jihočeském kraji. Hejtmana Olomouckého kraje se svolením členů Rady 

AKČR na jednání zastoupil MUDr. Michael Fischer, 1.náměstek hejtmana Olomouckého kraje. 

Jednání Rady AKČR probíhalo podle následujícího časového harmonogramu: 

 
09.00 – 09.05                     Zahájení Rady AKČR 

09.05 – 10.00                     Jednání Rady AKČR, projednávání materiálů  

10.00 – 12.30                     Jednání Rady AKČR, vystoupení hostů 

12,30 – 12,35                     Ukončení zasedání Rady AKČR 

 

 

Zahájení vlastního jednání Rady Asociace krajů České republiky, schválení programu 

jednání  

Hejtman Jihočeského kraje Jiří Zimola s předsedou AKČR a hejtmanem Jihomoravského kraje 

Michalem Haškem přivítali přítomné a zahájili 5. zasedání Rady AKČR v jejím 3. volebním 

období v Českém Krumlově.  

 

A. Organizační záležitosti 

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

Kanceláře. Připomenutí důležitých termínů, známých Kanceláři AKČR k 15. květnu 2009, vč. 

termínů zasedání Rady AKČR. 

 3. (4.) 6. 2009              jednání s ministrem dopravy Gustávem Slamečkou 

 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) 



 
 

 
Zápis z 5. zasedání Rady Asociace krajů ČR   Český Krumlov, dne 22. května 2009  

 
2/17 

 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 

 leden 2010                  10. zasedání Rady AKČR v rámci veletrhu Regiontour v Brně 

 únor/březen 2010        11. zasedání Rady AKČR (dosud není stanoveno) 

 duben 2010                 12. zasedání Rady AKČR (zasedání Rady  AKČR v rámci 

veletrhu ISSS 2010 v Hradci Králové) 

 

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

zasedání  Rady AKČR, které Kancelář AKČR eviduje k 22. květnu 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 15. květnu 2009. 

Předseda AKČR Michal Hašek informoval o dalších plánovaných jednáních členů Rady AKČR 

s předsedou vlády Janem Fischerem, s ministrem vnitra Martinem Pecinou (témata: 

informatizace veřejné správy, IZS, policie), ministrem dopravy Gustávem Slamečkou 

(financování dopravní obslužnosti, modernizace kolejových vozidel), ministrem zahraničních 

věcí Janem Kohoutem a ministrem financí Eduardem Janotou (témata: prognóza vývoje 

veřejných financí a příprava státního rozpočtu na rok 2010). 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 dále eviduje žádosti předsedy SMOČR, zástupců Asociace 

českých a moravských nemocnic (financování krajských nemocnic), předsedy Asociace 

nestátních neziskových organizací Karla Schwarze, zástupců projektu MasterCard česká centra 

rozvoje a ředitelky Sdružení Linka bezpečí Lucie Peškové. O jednání s hejtmany krajů projevila 

dne 22.5. 2009 zájem ministryně zdravotnictví.  

Usnesení Rady AKČR č. 90 ze dne  22. května 2009 

Rada Asociace krajů České republiky 

I.        bere na vědomí   

a) informace o žádostech organizací o vystoupení jejich zástupců na některém 

z nejbližších zasedání  Rady AKČR, které Kancelář AKČR eviduje k 22. květnu 

2009, 

b) dopis Jana Fischera, předsedy vlády ze dne 29.4.2009. 

 

Hlasování: z 11 přítomných členů Rady – pro hlasovalo 11. Usnesení bylo přijato. 
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B. Projednávání materiálů 

 

1. Zápis z minulého 4. zasedání Rady Asociace krajů ČR konaného dne 24. dubna 2009 v 

Telči - úkoly vyplývající z tohoto zápisu  

Vzhledem k tomu, že na posledním zasedání nebyla Rada AKČR usnášeníschopná, byl zápis s 

návrhy usnesení předložen členům Rady AKČR ke schválení formou korespondenčního 

hlasování. Výsledky korespondenčního hlasování byly zahrnuty do konečné podoby zápisu – 

pro všechny návrhy usnesení nakonec hlasovalo 13 členů Rady AKČR. Tuto konečnou podobu 

zápisu z 4. zasedání členové Rady AKČR jednomyslně schválili.  

 

 

2. Zápis ze zasedání Komise Rady AKČR pro cestovní ruch konaného dne 9. března 2009 

v Olomouckém kraji 

Tisk byl na jednání přeložen z 4. zasedání Rady AKČR. Rada AKČR na základě doporučení 

Radko Martínka, 1. místopředsedy AKČR schválila dohodu o partnerství mezi CzechTourismem 

a AKČR. 

 

Usnesení Rady AKČR č. 91  ze dne  22. května 2009 

 Rada Asociace krajů České republiky 

 

I. bere na vědomí 

            zápis z jednání Komise Rady AKČR pro cestovní ruch konaného dne 9. března 

            2009 v Olomouckém kraji, 

 

II. souhlasí 

s doporučením uzavřít Dohodu o partnerství mezi CzechTourismem a AKČR  

k projektu „Marketingové aktivity k zvýšení povědomí o domácím cestovním 

ruchu“, dále jen „Dohoda“, 

 

III. pověřuje  
a) předsedu AKČR podpisem „Dohody“, 

b) Komisi Rady AKČR pro cestovní ruch  naplňováním obsahu „Dohody“.    

 

Hlasování: z 11 přítomných členů Rady – pro hlasovalo 11. Usnesení bylo přijato. 

 

 

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

19. dubna 2009 do 15. května 2009 

Projednáno bez připomínek. 
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Usnesení Rady AKČR č. 92 ze dne  22. května 2009 

Rada Asociace krajů České republiky 

I.         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.:145/2009 ze dne 11. května 2009, 

     II.         souhlasí 

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

ve věci nominace Asociace krajů ČR do Koordinačního a implementačního výboru 

pro implementaci Strategie celoživotního učení (KIV) - dopis předsedy AKČR 

č.j.:146/2009 ze dne 11. května 2009, 

      III.       souhlasí 

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

ve věci stanoviska Asociace krajů ČR k návrhům nařízení vlády týkajícím se 

navýšení platů ve veřejné správě - dopis předsedy AKČR č.j.:153/2009 ze dne        

4. května 2009. 

 

Hlasování: z 11 přítomných členů Rady – pro hlasovalo 11. Usnesení bylo přijato. 

 

 

4. Zápis ze zasedání Komise Rady AKČR pro vztahy s veřejností konaného dne 23. dubna 

2009 v Brně  

Projednáno bez připomínek. 

Usnesení Rady AKČR č. 93  ze dne  22. května 2009 

Rada Asociace krajů České republiky 

I. bere na vědomí 

            zápis  ze zasedání Komise Rady AKČR pro vztahy s veřejností konaného dne 23. 

dubna 2009 v Brně. 

 

Hlasování: z 11 přítomných členů Rady – pro hlasovalo 11. Usnesení bylo přijato. 

 

 

5. Zápis ze zasedání Komise Rady AKČR pro sociální záležitosti konaného ve dnech 14.-

15. dubna 2009 v Olomouckém kraji 

Předseda AKČR, v souvislosti s projednávaným bodem, informoval o svém jednání s předsedou 

Národní rady osob se zdravotním postižením ČR Václavem Krásou ve věci projektu Euroklíč 

zaměřeném na integraci osob se zdravotním postižením do společnosti. 
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Usnesení Rady AKČR č. 94  ze dne  22. května 2009 

Rada Asociace krajů České republiky 

I. bere na vědomí 

a) zápis ze zasedání Komise Rady AKČR pro sociální záležitosti konaného ve 

dnech 14.-15. dubna 2009 v Olomouci, 

b) žádost Václava Krásy, předsedy Národní rady osob se zdravotním postižením 

ČR ve věci podpory projektu Euroklíč. 

 

Hlasování: z 11 přítomných členů Rady – pro hlasovalo 11. Usnesení bylo přijato. 

 

 

6. Zápis ze zasedání Komise Rady AKČR pro školství a sport konaného ve dnech 22.-23. 

dubna 2009 v Olomouci 

Projednáno bez připomínek.  

Usnesení Rady AKČR č. 95  ze dne  22. května 2009 

Rada Asociace krajů České republiky 

I. bere na vědomí 

a) zápis ze zasedání Komise Rady AKČR pro školství a sport  konaného ve dnech 

22. – 23. dubna 2009 v Olomouci, 

b) probíhající jednání  Komise Rady AKČR pro školství a sport o pokračování  

projektu „UNIV II kraje“ s novou ministryní školství s tím, že Rada AKČR 

podporuje začátek realizace projektu „UNIV II kraje“ od 1. 7.  2009. 

 

Hlasování: z 11 přítomných členů Rady – pro hlasovalo 11. Usnesení bylo přijato. 

 

 

7. Zápis ze zasedání odborné pracovní skupiny AKČR pro evropské fondy konaného dne 

23. dubna 2009 v Brně 

Projednáno bez připomínek.  

Usnesení Rady AKČR č. 96  ze dne  22. května 2009 

Rada Asociace krajů České republiky 

I. bere na vědomí 

            zápis ze zasedání odborné pracovní skupiny AKČR pro evropské fondy konaného  

dne 23. dubna 2009 v Brně. 

 

Hlasování: z 11 přítomných členů Rady – pro hlasovalo 11. Usnesení bylo přijato. 

 

 

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

dnech 11.-12. května 2009 v Karlových Varech 

Po diskusi členů Rady AKČR byl návrh usnesení předložený komisí schválen s tím, že bude 

vytvářet rámec pro další jednání s Ministerstvem životního prostředí. 
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Usnesení Rady AKČR č. 97 ze dne  22. května 2009 

Rada Asociace krajů České republiky 

I. bere na vědomí 

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

ve dnech 11.-12. května 2009 v Karlových Varech, 

 

II.        odmítá 

            zadání podmínek výzvy Operačního programu Životní prostředí v ose  4 zahrnující 

pouze mechanicko-biologickou úpravu a následnou úpravu stávajících 

energetických zařízení a žádá rozšíření a přepracování této výzvy na podporu 

projektů pro přímé energetické využití komunálních odpadů v rámci zařízení pro 

energetické využití odpadů, 

 

III.      žádá  

            ministra životního prostředí  

            a)  o změnu nařízení vlády č.197/2003 Sb., o  Plánu odpadového hospodářství ČR 

s tím, aby stávající znění bodu 4 písm. i)  bylo nahrazeno novým textem: 

„Podporovat ze státních prostředků zařízení na energetické využívání 

materiálově nevyužitelných komunálních odpadů“, 

            b)  provést následující změnu Implementačního dokumentu Operačního programu 

Životní prostředí:  

            Stávající znění bodu 3.4.4.1 Oblast podpory 4.1 – Zkvalitnění nakládání 

s odpady, Integrované systémy nakládání s odpady, písm. c): 

           „Speciální zařízení na využití upraveného paliva z regionálního systému pro 

mechanickou a biologickou úpravu KO, v případech, jež jsou v souladu s POH 

ČR/kraje“  

            se doplňuje novým textem : „ a zařízení na energetické využívání materiálově 

nevyužitelných směsných komunálních odpadů, jež je jednou ze součástí 

regionálního integrovaného systému nakládání s komunálními odpady“, 

 

IV.       žádá  

            Ministerstvo zemědělství, 

                  aby umožnilo zapojení zástupců krajů v expertních skupinách Národního lesnického  

                  programu II, 

 

     V.         pověřuje 

                  Komisi Rady AKČR pro životní prostředí a zemědělství 

                  dalším jednáním s Ministerstvem životního prostředí v záležitostech uvedených 

v bodě II. a III. tohoto usnesení. 

  

Hlasování: z 11 přítomných členů Rady – pro hlasovalo 11. Usnesení bylo přijato. 

 

 

9. Usnesení ze zasedání Komise Rady AKČR pro regionální rozvoj a evropské záležitosti 

konaného dne 14. května 2009 na Sychrově  

Projednáno bez připomínek. 
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Usnesení Rady AKČR č. 98  ze dne  22. května 2009 

Rada Asociace krajů České republiky 

I. bere na vědomí 

            usnesení ze zasedání Komise Rady AKČR pro regionální rozvoj a evropské  

záležitosti konaného dne 14. května 2009 na Sychrově, 

 

II. souhlasí  
s návrhem dopisu na ministra vnitra ve věci OP LZZ prioritní osy 4 Veřejná správa 

a veřejné služby (návrh usnesení komise 04/2009) a předává jej Mgr. Radko 

Martínkovi, hejtmanovi Pardubického kraje a odbornému gestorovi problematiky 

regionálního rozvoje za AKČR k další administraci a ke konečnému rozhodnutí. 

 

Hlasování: z 11 přítomných členů Rady – pro hlasovalo 11. Usnesení bylo přijato. 

 

 

10. Jmenování členů Komise Rady AKČR pro informatizaci veřejné správy a Komise 

Rady AKČR pro integrovaný záchranný systém 

Na jednání byly členy Rady AKČR doplněny některé chybějící návrhy na zastoupení 

v předmětných komisích. Zbývající návrhy budou administrovány dodatečně formou rozhodnutí 

předsedy AKČR. Vedení Komise Rady AKČR pro informatizaci veřejné správy Rada AKČR 

jmenuje až poté, co budou tyto nominace doplněné. 

Usnesení Rady AKČR č. 99 ze dne  22. května 2009 

Rada Asociace krajů České republiky 

I. jmenuje 

a) následující členy Komise Rady AKČR pro informatizaci veřejné správy: 

 

Jihočeský kraj – Mgr. Petr Podhola, tajemník hejtmana 

Jihomoravský kraj – Ing. Martin Bělčík, poradce hejtmana 

Královéhradecký kraj –  

Vysočina – Zdeněk Ryšavý, radní 

Karlovarský kraj – Mgr. Martin Havel, 1. náměstek hejtmana 

Liberecký kraj – Mgr.Karel Ulmann, vedoucí právního odboru KÚ  

Olomoucký kraj –  

Moravskoslezský kraj – Ing. Tomáš Vašica, vedoucí odboru informatiky KÚ 

Pardubický kraj – Ing. Jaroslav Folprecht, ředitel KÚ 

Plzeňský kraj – Ing. Zdeněk Königsmark, odbor zdravotnictví KÚ  

Středočeský kraj – Ing. Vladimír Andrš, PhD., vedoucí oddělení informatiky KÚ 

Ústecký kraj – Ing. Milan Zemaník, ředitel KÚ 

Zlínský kraj –  Ing. Petr Hradecký, radní 

Hl.m. Praha –  

 

b) následující členy Komise Rady AKČR pro integrovaný záchranný systém: 

 

Jihočeský kraj – Ing. Stanislav Mrvka, vedoucí Kanceláře hejtmana 

Jihomoravský kraj – JUDr. Bohumil Šimek, odbor Kancelář hejtmana KÚ 

                  Královéhradecký kraj – Ing. František Žváček, vedoucí oddělení krizového řízení   

                  Vysočina – Jan Slámečka, člen zastupitelstva  

http://www.kr-jihomoravsky.cz/
http://www.kr-kralovehradecky.cz/
http://www.kr-vysocina.cz/
http://www.kr-karlovarsky.cz/
http://www.kraj-lbc.cz/
http://www.kr-olomoucky.cz/
http://www.kr-moravskoslezsky.cz/
http://www.pardubickykraj.cz/
http://www.kr-plzensky.cz/
http://www.kr-stredocesky.cz/
http://www.kr-ustecky.cz/
http://www.kr-zlinsky.cz/
http://www.praha-mesto.cz/
http://www.kr-jihomoravsky.cz/
http://www.kr-kralovehradecky.cz/
http://www.kr-vysocina.cz/
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Karlovarský kraj – Mgr. Jaroslav Borka, náměstek hejtmana 

Liberecký kraj – Mgr.Rudolf Broulík, vedoucí oddělení krizového řízení KÚ 

Olomoucký kraj –  Alena Hložková, odbor Kancelář hejtmana KÚ 

Moravskoslezský kraj – Ing. Pavel Kozub, vedoucí oddělení pro krizové řízení KÚ 

Pardubický kraj – Ing. Aleš Boňatovský, vedoucí oddělení krizového řízení KÚ 

Plzeňský kraj – MUDr. Petr Hora, Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje 

Středočeský kraj – Ing. Luboš Navrátil, vedoucí oddělení IZS a obrany KÚ 

Ústecký kraj – Venuše Kindlová, vedoucí oddělení krizového řízení KÚ 

Zlínský kraj – Ing. Jan Kostelecký, vedoucí odboru Kancelář hejtmana 

Hl.m. Praha –  

 

c) předsedou Komise Rady AKČR pro integrovaný záchranný systém: 

Ing. Luboše Navrátila, vedoucího oddělení IZS a obrany KÚ Středočeského kraje 

 

d) místopředsedy Komise Rady AKČR pro integrovaný záchranný systém: 

                   Mgr.Rudolfa Broulíka, vedoucího oddělení krizového řízení KÚ Libereckého kraje 

  Ing. Aleše Boňatovského, vedoucího oddělení krizového řízení KÚ Pardubického 

kraje 

 

Hlasování: z 11 přítomných členů Rady – pro hlasovalo 11. Usnesení bylo přijato. 

 

 

11. Informace o účasti AKČR na konferenci ISSS 2009, konané ve dnech 6. - 7.4. 2009 v 

Hradci Králové 

Projednáno bez připomínek. 

Usnesení Rady AKČR č. 100 ze dne  22. května 2009 

Rada Asociace krajů České republiky 

I. bere na vědomí 

Informaci o účasti AKČR na konferenci ISSS 2009, konané ve dnech 6. – 7. 4. 2009 

v Hradci Králové (dále jen „Informace“), 

 

II. souhlasí  

s návrhem uspořádat zasedání Rady AKČR v příštím roce počátkem dubna v době 

konání konference ISSS 2010 v Hradci Králové,  

   

III. ukládá 

řediteli Kanceláře 

seznámit s Informací členy nově ustavené Komise Rady AKČR pro informatizaci 

veřejné správy. 

 

Hlasování: z 11 přítomných členů Rady – pro hlasovalo 11. Usnesení bylo přijato. 

 

 

12. Zápis ze zasedání Komise Rady AKČR pro dopravu konaného dne 6. května 2009 

v Brně 

Projednáno bez připomínek. 

http://www.kr-karlovarsky.cz/
http://www.kraj-lbc.cz/
http://www.kr-olomoucky.cz/
http://www.kr-moravskoslezsky.cz/
http://www.pardubickykraj.cz/
http://www.kr-plzensky.cz/
http://www.kr-stredocesky.cz/
http://www.kr-ustecky.cz/
http://www.kr-zlinsky.cz/
http://www.praha-mesto.cz/
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Usnesení Rady AKČR č. 101  ze dne  22. května 2009 

Rada Asociace krajů České republiky 

I. bere na vědomí 

            zápis  ze zasedání Komise Rady AKČR pro dopravu konaného dne 6. května 2009 

v Brně, 

 

II.       nesouhlasí 

           s návrhem Ministerstva financí ČR na zavedení slevy žákovského jízdného v letních 

měsících, 

 

III.       nominuje 

            a) Ing. Libora Joukla, náměstka hejtmana kraje Vysočina 

                do Rady vlády ČR pro bezpečnost silničního provozu, 

 

            b) Robina Povšíka, náměstka hejtmana Středočeského kraje 

                do Odborné sekce kvality v dopravě (ministerstvo dopravy), 

           

            c)  Ing. Jaroslava Drozda, náměstka hejtmana Zlínského kraje 

                do Rady pro jakost oboru pozemních komunikací, 

 

            d) Martina Seppa, náměstka hejtmana Libereckého kraje 

                 do Mezirezortní komise k Programu obnovy  veřejné autobusové dopravy.  

                       
Hlasování: z 9 přítomných členů Rady – pro hlasovalo 9. Usnesení bylo přijato. 

 

 

13. Zápis ze zasedání Komise Rady AKČR pro zdravotnictví konaného dne 16. dubna 

2009 v Olomouckém kraji  

Členové Rady AKČR doplnili složení pracovní skupiny AKČR, jinak projednáno bez 

připomínek. 

Usnesení Rady AKČR č. 102 ze dne  22. května 2009 

Rada Asociace krajů České republiky 

I. bere na vědomí 

zápis ze zasedání Komise Rady AKČR pro zdravotnictví konaného dne 16. dubna 

2009 v Olomouci, 

 

II. souhlasí 

s ustavením pracovní skupiny AKČR pro jednání s MZČR a zdravotními 

pojišťovnami o otázkách smluv zdravotnických zařízení se zdravotními 

pojišťovnami, vzdělávání, plateb zdravotních pojišťoven za zdravotní péči a dalších 

problémech ve zdravotnictví ve složení: 

1) Mgr. Michal Hašek, předseda AKČR 

2) Mgr. Radko Martínek, 1. místopředseda AKČR, 

3) MUDr. Jiří Běhounek, místopředseda AKČR, 

4) MUDr. David Rath, místopředseda AKČR 

5) MUDr. Milada Emmerová, místopředsedkyně AKČR 
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III. ukládá 

Kanceláři AKČR 

zajistit právní rozbory a doporučení postupů v obraně krajů jak proti předběžným 

opatřením soudů, která se týkají úhrady regulačních poplatků kraji, tak obecně proti 

napadání úhrady regulačních poplatků kraji za údajnou nezákonnost, 

 

IV. žádá 

Ministerstvo zdravotnictví 

a) o zajištění finančních prostředků ze státního rozpočtu na budování stanovišť 

zdravotnické záchranné služby dle návrhů plánů plošného pokrytí diskutovaných 

při přípravě zákona o zdravotnické záchranné službě, 

b) o obnovení finanční podpory subjektům, které dosud zajišťovaly specializační 

vzdělávání (IPVZ v Praze, NCO NZO v Brně), 

c) o vyjasnění problematiky úhrady nákladů nehrazených ze zdravotního pojištění, 

které se týkají opatření proti tuberkulóze, v návaznosti na změnu vyhlášky č. 

537/2006 Sb. vyhláškou č.65/2009 Sb. s účinností od 12.3.2009. 

 

Hlasování: z 9 přítomných členů Rady – pro hlasovalo 9. Usnesení bylo přijato. 

 

 

14. Mediální a marketingová podpora Asociace krajů České republiky – návrh způsobu 

finančního krytí  

Projednáno bez připomínek. 

Usnesení Rady AKČR č. 103 ze dne  22. května 2009 

Rada Asociace krajů České republiky 

       I.       bere na vědomí 

návrh způsobů finančního krytí  mediální a marketingové podpory Asociace krajů 

České republiky, 

 

II. ukládá 

řediteli Kanceláře 

předložit na příští zasedání Rady AKČR analýzu finančního krytí mediální a 

marketingové podpory Asociace krajů ČR s přepočtem podílu na jednotlivé kraje. 

                                               

Hlasování: z 11 přítomných členů Rady – pro hlasovalo 10, proti 0, zdržel se 1. Usnesení 

bylo přijato. 

 

 

15. Mediální a marketingová podpora Asociace krajů České republiky – návrh zadávací 

dokumentace veřejné zakázky pro tento projekt 

Martin Bělčík, ředitel Kanceláře AKČR seznámil členy Rady AKČR s návrhem projektu 

mediální a marketingové podpory AKČR. Po následné diskusi bylo přijato usnesení:. 
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Usnesení Rady AKČR č. 104 ze dne  22. května 2009 

Rada Asociace krajů České republiky 

I. bere na vědomí 

materiál Návrh zadávací dokumentace veřejné zakázky „Mediální a marketingová 

podpora Asociace krajů České republiky“, 

 

II. souhlasí 

a) s návrhem, aby veřejným zadavatelem byla Asociace krajů České republiky, 

zastoupená Kanceláří AKČR, 

b) s návrhem veřejné zakázky „Mediální a marketingová podpora Asociace krajů 

České republiky, 

c) s harmonogramem přípravy, realizace a vyhodnocení veřejné zakázky „Mediální 

a marketingová podpora Asociace krajů České republiky“, 

 

III. ukládá 

Ing. Martinu Bělčíkovi, řediteli Kanceláře Asociace krajů České republiky 

 

a) zajistit proces přípravy a zveřejnění veřejné zakázky „Mediální a marketingová 

podpora Asociace krajů České republiky“, 

Termín: do 31.května 2009 

b) zajistit realizaci (průběh) a vyhodnocení veřejné zakázky „Mediální a 

marketingová podpora Asociace krajů České republiky, 

c) předložit ke schválení Radě AKČR výsledek vyhodnocení veřejné zakázky 

s návrhem vítězného uchazeče podle pravidel vyplývajících ze Stanov AKČR a 

Jednacího řadu Rady AKČR formou korespondenčního hlasování, 

Termín: do 1.srpna 2009 

d) projednat záměr „Mediální a marketingová podpora Asociace krajů České 

republiky“ v rozsahu předložených dokumentů v rámci Komise Rady AKČR pro 

vztahy s veřejností, 

Termín: 5.června 2009 

e) průběžně konzultovat proces realizace veřejné zakázky s právní kanceláří ve 

všech nezbytných případech, 

f) průběžně informovat Radu AKČR o stavu realizace veřejné zakázky, 

 

IV. pověřuje 

Ing. Martina Bělčíka, ředitele Kanceláře Asociace krajů České republiky 
k úkonům nezbytným v rozsahu bodu III. tohoto usnesení, 

 

V. schvaluje  

a) Komisi pro otevírání obálek ve složení: 

 JUDr. Martin Netolický, zastupitel Pardubického kraje 

 Ing. Markéta Kubečková, vedoucí Kanceláře hejtmana Středočeského 

kraje 
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 JUDr. Rostislav Duchoň, Kancelář Asociace krajů ČR 

 

b) Komisi pro hodnocení nabídek ve složení: 

 JUDr. Martin Netolický, zastupitel Pardubického kraje  

 Mgr. Robert Georgiev, vedoucí odboru legislativního a právního KÚ 

Středočeského kraje 

 Mgr. Petr Podhola, tajemník hejtmana Jihočeského kraje 

 PhDr. Jan Chmelíček, vedoucí oddělení informací a styku s veřejností 

KÚ Jihomoravského kraje 

 Ing. František Kofroň, Kancelář Asociace krajů ČR. 

  

Hlasování: z 11 přítomných členů Rady – pro hlasovalo 9, proti hlasovalo 0, zdrželi se 2 . 

Usnesení bylo přijato. 

 

 

16. Různé: 

a) Přehled pravidelných termínů zasedání orgánů jednotlivých krajů – pro informaci 

Projednáno bez připomínek. 

Usnesení Rady AKČR č. 105 ze dne  22. května 2009 

Rada Asociace krajů České republiky 

I. bere na vědomí 

informaci o  pravidelných termínech zasedání orgánů jednotlivých krajů. 

 

Hlasování: z 11 přítomných členů Rady – pro hlasovalo 11. Usnesení bylo přijato. 

 

 

b) Jmenování zástupce Jihočeského kraje do Komise Rady AKČR pro veřejnou správu 

Projednáno bez připomínek. 

Usnesení Rady AKČR č. 106 ze dne  22. května 2009 

Rada Asociace krajů České republiky 

I. jmenuje 

JUDr. Luboše Průšu, ředitele Krajského úřadu Jihočeského kraje členem Komise 

Rady AKČR pro veřejnou správu za Jihočeský kraj. 

 

Hlasování: z 11 přítomných členů Rady – pro hlasovalo 11. Usnesení bylo přijato. 

 

 

c) Jmenování zástupce Asociace krajů ČR do Rady pro zahraniční rozvojovou  pomoc 

MZV ČR 

Projednáno bez připomínek. 
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Usnesení Rady AKČR č. 107 ze dne  22. května 2009 

Rada Asociace krajů České republiky 

I.  odvolává 

JUDr. Josefa Pavla, dosavadního zástupce AKČR v  Radě pro zahraniční 

rozvojovou pomoc MZV ČR (dále jen Rada),  

 

II. nominuje 

Josefa Novotného, hejtmana Karlovarského kraje 

do Rady  pro zahraniční rozvojovou pomoc. 

 

 

Hlasování: z 11 přítomných členů Rady – pro hlasovalo 11. Usnesení bylo přijato. 

 

d) Dopis velvyslankyně Mileny Vicenové k organizaci Street Party 2009 

Projednáno bez připomínek. 

Usnesení Rady AKČR č. 108 ze dne  22. května 2009 

Rada Asociace krajů České republiky 

I. bere na vědomí 

žádost velvyslankyně Mileny Vicenové ze dne 20. května 2009, 

   

II. ponechává 

            na úvaze jednotlivých krajů otázku jejich účasti na Street Party 2009. 

 

                   

Hlasování: z 11 přítomných členů Rady – pro hlasovalo 11. Usnesení bylo přijato. 

 

e) Jmenování zástupce Asociace krajů ČR do pracovní skupiny pro přípravu návrhu 

zákona o veřejných službách v přepravě cestujících. 

V rámci tohoto bodu byla projednána z podnětu Radko Martínka, gestora AKČR pro oblast 

regionálního rozvoje i problematika modernizace kolejových vozidel. AKČR má 

s Ministerstvem dopravy dohodu na podílu prostředků z ROPů vyhrazených pro tento účel, 

který by měl  být naplněn. Rada AKČR na minulém zasedání souhlasila s koordinací přípravy 

výzvy na nákup kolejových vozidel v ROPech. Nyní byl projednán další postup v této věci. 

Usnesení Rady AKČR č. 109 ze dne  22. května 2009 

Rada Asociace krajů České republiky 

I. pověřuje 

a) Komisi Rady AKČR pro dopravu  

koordinací ve věci vypsání oznámení o záměru výběrových řízení na 

provozovaní železniční dopravy,  včetně vypracovaní příslušných doporučení na 

parametry na komplexní zabezpečení dopravní obslužnosti  ze strany dopravce,  

 

b) odbornou pracovní skupinu AKČR pro evropské fondy 

vypracovat parametry pro vyhlášení výzev na nákup kolejových vozidel, 
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       II.              ukládá 

                   a) Radko Martínkovi, 1. místopředsedovi AKČR 

                       zpracovat a předložit  k následným konzultacím materiál k oznámení  

                       o záměru  vypsání výběrového řízení na zajištění závazku veřejné služby 

                       v drážní dopravě,  

 

                   b) Kanceláři AKČR 

                       připravit podkladové materiály pro další jednání v této věci,  

   
                                                                                                             Termín: do 26.6.2009  

        III..         žádá hejtmany,  

                        aby jmenovali zástupce  krajů  pověřené jednat ve věci oznámení záměru 

vyhlášení výběrového řízení dle pravidel EU,  

                                                                                                              Termín: do  8.6.2009 

        IV.           nominuje  

       Ing. Jaroslava Drozda, náměstka hejtmana Zlínského kraje 

       do pracovní skupiny pro přípravu návrhu zákona o veřejných službách 

v přepravě cestujících. 

 

Hlasování: z 11 přítomných členů Rady – pro hlasovalo 11. Usnesení bylo přijato. 

 

 

f) Dopis Ing. Ivana Černého, předsedy správní rady Vzdělávacího centra ve veřejné 

správě, o.p.s., s žádostí o doplnění členů správní a dozorčí rady organizace o zástupce 

AKČR 

Projednáno bez připomínek. 

Usnesení Rady AKČR č. 110 ze dne  22. května 2009 

Rada Asociace krajů České republiky 

I. bere na vědomí 

dopis Ing. Ivana Černého, předsedy správní rady Vzdělávacího centra ve veřejné 

správě, o.p.s., s žádostí o doplnění členů správní a dozorčí rady organizace o 

zástupce AKČR, 

 

II. odvolává 

ze Správní rady VCVS o.p.s 

Dagmar Nohýnkovou, zastupitelku Středočeského kraje a dosavadní zástupkyni 

AKČR ve správní radě VCVS o.p.s. 

  

III. nominuje  

a)  do Správní rady VCVS o.p.s. 

                    1. JUDr. Martina Netolického, 

 poradce hejtmana a člena Zastupitelstva Pardubického kraje, 

 

                    2. PhDr. Jiří Noska, 

radního Královéhradeckého kraje a místopředsedu Komise Rady AKČR pro školství 

a sport 
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b) do Dozorčí rady VCVS o.p.s. 

                    Ing.  Františka Kofroně, MBA, 

 externího spolupracovníka Kanceláře AKČR. 

 

Hlasování: z 9 přítomných členů Rady – pro hlasovalo 9. Usnesení bylo přijato. 

 

 

g) Pozvání předsedy Ing. Oldřicha Vlasáka, předsedy SMOČR na XI. sněm SMOČR 

s žádostí o vystoupení zástupce AKČR 

Projednáno bez připomínek. 

Usnesení Rady AKČR č. 111 ze dne  22. května 2009 

Rada Asociace krajů České republiky 

I.                pověřuje  
Josefa Novotného, hejtmana Karlovarského kraje (příp. jako alternáta Martina 

Tesaříka, hejtmana Olomouckého kraje a místopředsedu AKČR) vystoupením na 

XI. Sněmu SMOČR za AKČR, 

 

II.               žádá 

                   Kancelář AKČR 

o zpracování projevu pro potřeby zástupce AKČR dle bodu I. tohoto usnesení. 

 

Hlasování: z 9 přítomných členů Rady – pro hlasovalo 9. Usnesení bylo přijato. 

 

 

h) Projekt „Sešity do škol zdarma“ 

Projednáno bez připomínek. 

Usnesení Rady AKČR č. 112 ze dne  22. května 2009 

Rada Asociace krajů České republiky 

I. bere na vědomí 

                   projekt „Sešity do škol zdarma“, 

 

II. předává 
informaci o projektu jednotlivým  krajům k případnému využití. 

 

Hlasování: z 9 přítomných členů Rady – pro hlasovalo 9. Usnesení bylo přijato. 

 

 

C. Vystoupení hostů  

brig. gen. Mgr. Oldřich Martinů, policejní prezident 

plk. Mgr. Jan Ptáček - zástupce ředitele kanceláře policejního prezidenta 

Hlavním  bodem jednání s policejním prezidentem byla reforma Policie ČR. Policejní prezident 

informoval, že nová krajská ředitelství Policie ČR, která se přizpůsobí hranicím samosprávných 

krajů,  vzniknou v 6 krajích do konce roku 2011.  Noví krajští ředitelé budou ale vybráni již na 

podzim 2009, policejní prezident bude v této věci objíždět jednotlivé kraje.  
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V následné diskusi Michal Hašek, předseda AKČR ocenil spolupráci s Jihomoravským 

krajským policejním ředitelem a upozornil na zářijovou návštěvu papeže v Brně, což by měla 

být jedna z priorit policie. Jiří Běhounek, hejtman Vysočiny nabídl možnost společného setkání 

s policejním prezidentem v červenci 2009 v Jihlavě. David Rath, hejtman Středočeského kraje 

upozornil na nedostatečné vymezení kompetencí mezi městskou policií a státní policií a požádal 

policejního prezidenta o garance nezávislosti Policie ČR a jejího striktního postupu dle zákona.  

 

Ing. Rostislav Vondruška, ministr pro místní rozvoj  

Projednávaným bodem s ministrem pro místní rozvoj byla především informace o aktuálním 

stavu čerpání finančních prostředků z evropských fondů. Hejtmani se s ministrem pro místní 

rozvoj shodli na potřebě zjednodušení a zrychlení čerpání prostředků. Členové Rady AKČR 

přivítali plán ministra pro místní rozvoj na vyšší míru  koordinace Ministerstva pro místní 

rozvoj celého procesu čerpání prostředků z evropských fondů.  

Ministr Vondruška představil nabídku MMR  na užší spolupráci s kraji v rámci OPTP  pomocí 

3 nových projektových nástrojů na podporu absorpční kapacity a asistence při kontrolách na 

místě  a požádal je o organizační součinnost. 

Hejtman Rath infomoval o jednání s EU ve věci navrhovaných změn v ROP Střední Čechy. 

Hejtman Martínek předal ministrovi dopis k smluvnímu memorandu k  monitorovacímu 

systému, který byl již předtím zaslán MMR. Podotkl, že čerpání u Ropů je lepší než u některých 

tématických operačních programů a připravuje se systém na  urychlení plateb založený na 

posuzování ještě neproplacených faktur, který značně zkrátí dobu hodnocení.  

Dalším z bodů jednání byla Politika územního rozvoje ČR. Hejtmani krajů opětovně apelovali 

na předložení tohoto materiálu na program jednání vlády ČR. 

 

Usnesení Rady AKČR č. 113 ze dne  22. května 2009 

Rada Asociace krajů České republiky 

 I.        opětovně žádá vládu ČR  

     o  neprodlené projednání materiálu Politika územního rozvoje ČR, který je pro rozvoj 

krajů nezbytný. 

                   

Hlasování: z 11 přítomných členů Rady – pro hlasovalo 11. Usnesení bylo přijato. 

 

 

Ing. Alois Houdek, prezident – předseda správní rady Vysoké školy mezinárodních a 

veřejných vztahů Praha, o.p.s.  

 

Alois Houdek se svými kolegy prezentoval nabídku VŠMVV Praha na vzdělávání v oblasti 

práva a legislativy, rozpočtové politiky a kontrolní činnosti, propojenosti veřejné správy v ČR s 

institucemi EU a dalších oblastech. Nabídli možnost pořádání konferencí a seminářů 

k vybraným otázkám pro výměnu zkušeností a k získávání aktuálních informací ve veřejné 

správě a regionální politice.  
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Jaroslav Berka, ředitel Regionální televizní agentury (RTA) 

Zástupci společnosti RTA prezentovali strategii komunikace samosprávy s občanem  týkající se 

možností mediální podpory na regionální úrovni v oblasti televize,  tisku i internetu. Prezentace 

v elektronické formě bude zaslána členům Rady AKČR k využití. 

 

 

D. Závěr 

Předseda AKČR poděkoval všem zúčastněným a ukončil 5. zasedání Rady AKČR s tím, že příští 

zasedání se uskuteční ve dnech 25. a 26. června 2009 v Litomyšli v Pardubickém kraji.  

 

 

Mgr. Michal Hašek, v.r.  

                     předseda Asociace krajů ČR 
Zapsal:  

JUDr. Karel Koláček 

V Českém Krumlově, dne 22. května 2009    

 


