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Z Á P I S  

ze 7. zasedání Rady Asociace krajů České republiky v jejím 3. funkčním období, 
konaného dne 11. září 2009 ve Frenštátě pod Radhoštem (Trojanovice) 

 
 
Přítomní členové a přítomné členky Rady AKČR : 

 
1. Mgr. Michal Hašek, hejtman Jihomoravského kraje 
2. Mgr. Radko Martínek, hejtman Pardubického kraje 
3. Bc. Stanislav Eichler, hejtman Libereckého kraje 
4. Bc. Lubomír Franc, hejtman Královéhradeckého kraje 
5. MVDr. Stanislav Mišák, hejtman Zlínského kraje 
6. Ing. Jaroslav Palas, hejtman Moravskoslezského kraje 
7. Ing. Martin Tesařík, hejtman Olomouckého kraje 
8. Jana Vaňhová, hejtmanka Ústeckého kraje 

 
Přítomní zástupci členů Rady AKČR : 
 

1. Ing. Libor Joukl, náměstek hejtmana Vysočiny 
2. Mgr. Martin Havel, náměstek hejtmana Karlovarského kraje 
3. Ing. Miloš Petera, náměstek hejtmana Středočeského kraje 

 
 
 
 
Jednání Rady AKČR probíhalo podle následujícího časového harmonogramu: 
 
09.00 – 09.10  Zahájení Rady AKČR 

09.10 – 11.00  Jednání Rady AKČR, projednávání materiálů  

11.00 – 13.40  Jednání Rady AKČR, vystoupení hostů 

13.40 – 13.50  Ukončení zasedání Rady AKČR 

14.00 – 14.30  Tisková konference 

 
 
Zahájení vlastního jednání Rady Asociace krajů České republiky, schválení programu 
jednání  

Předseda AKČR a hejtman Jihomoravského kraje Mgr. Michal Hašek v rámci zahájení jednání 
přivítal přítomné, poděkoval Ing. Jaroslavu Palasovi, hejtmanovi Moravskoslezského kraje za 
organizaci zasedání a předal řízení zasedání místopředsedovi AKČR a hejtmanovi 
Pardubického kraje Mgr. Radko Martínkovi. 
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A. Organizační záležitosti 

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

Místopředseda AKČR a hejtman Pardubického kraje Mgr. Radko Martínek navrhnul 
doplnění programu jednání o předložené dokumenty v bodě Různé: 

• Různé h) Žádost o převzetí záštity AKČR nad sportovně – vědomostní soutěží 
„Výlet do Kanady“, která je určená pro studenty SŠ a žáky 2. stupně ZŠ 

• Různé i) Žádost o převzetí záštity AKČR nad dějepisnou soutěží studentů gymnázií 
z České republiky 

• Různé j) Žádost o převzetí záštity AKČR nad 14. ročníkem soutěžní přehlídky 
řemesel SUSO 

• Různé k) Žádost o nominaci jednoho zástupce a jeho náhradníka z Asociace krajů 
ČR do Rady pro odpadové hospodářství Ministerstva životního prostředí ČR 

• Různé l) Informace k zajištění účasti na setkání s delegací Council of State 
Governments USA v Praze dne 28. 9. 2009 

Současně upozornil, že byl rozdán tisk číslo 118 Memorandum o spolupráci s Radou 
seniorů ČR. 
Následně byl program konsenzuálně přijat. 
 

b) Připomenutí důležitých termínů, známých Kanceláři AKČR k 11. září 2009, 
vč. termínů zasedání Rady AKČR: 

• 18. 9. 2009 Celostátní setkání učňovské mládeže „Zlaté ručičky“ v Brně 

• 26. 9. 2009 návštěva Jeho Svatosti papeže Benedikta XVI. v Praze 

• 27. 9. 2009 návštěva Jeho Svatosti papeže Benedikta XVI. v Brně – 
slavnostní bohoslužba 

• 28. 9. 2009 návštěva Jeho Svatosti papeže Benedikta XVI. v Brandýse nad 
Labem/Staré Boleslavi – slavnostní bohoslužba 

• 28. 9. 2009 delegace z USA – The Council of State Governments 

• 5. - 7. 10. 2009 plenární zasedání Výboru regionů 

• 5. - 8. 10. 2009 Open Days Brussels 

• 8. - 9. 10. 2009 8. zasedání Rady AKČR v Karlových Varech u příležitosti 
festivalu turistických filmů Tourfilm 

• 13. - 15. 10. 2009 17. plenární zasedání CLARE ve Štrasburku 

• 26. – 27. 10 2009 ukázka kolejových vozidel na zkušebním okruhu ve Velimi 

• 26. - 27. 11. 2009 9. zasedání Rady AKČR v Plzeňském kraji 

• 2. - 3. 12. 2009 plenární zasedání Výboru regionů 

• 14. - 15. 1. 2010 10. zasedání Rady AKČR v rámci veletrhu Regiontour v Brně 

• únor/březen 2010 11. zasedání Rady AKČR v Ústeckém kraji 
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• 12. - 13. 4. 2010 12. zasedání Rady AKČR (v rámci veletrhu ISSS 2010 v Hradci 
Králové) 

• 2010  zasedání Rady AKČR v rámci URBISINVEST 2010 

V rámci diskuse místopředseda AKČR a hejtman Pardubického kraje Mgr. R. Martínek 
připomenul nutnost lepšího plánování účasti členů Rady na zasedání a to zejména 
z hlediska usnášeníschopnosti Rady. Současně požádal, aby v případě odůvodněné neúčasti 
člena Rady byl vždy na akcích plánovaných pro členy Rady/hejtmany zajištěn zástup na 
úrovni náměstka (výjimečně členy rady kraje) jako hosta. 
Místopředseda AKČR a hejtman Olomouckého kraje Ing. M. Tesařík informoval o ukázce 
schopností AKČR pro zvládání nevojenských krizových situací, která proběhla dne 
10. září 2009 v Olomouci a navrhnul zajistit uspořádání obdobného zaměstnání Armády ČR 
jak pro hejtmany a členy Komise Rady pro IZS, tak pro další profesionály v rámci krajů 
(předsedové krizových štábů, vedoucí oddělení krizového řízení, kteří nejsou členy Komise). 

Hejtman Moravskoslezského kraje Ing. J. Palas shrnul výsledky návštěvy části členů Rady 
v podniku Vítkovice a.s. zejména poznatky z produkce vozidel hromadné dopravy a 
komunálních vozidel s pohonem na CNG. 

K důležitým termínům připomněl místopředseda AKČR a hejtman Pardubického kraje 
Mgr. R. Martínek nutnost zajistit účast krajů na akci „Zlaté ručičky“ a rekapituloval 
pozvánky na jednotlivé akce v souvislosti s návštěvou papeže Benedikta XVI. v ČR 
(Pražský hrad, Brno, Brandýs/L -Stará Boleslav). 

Současně hejtmani v rámci diskuse formulovali základní pravidla pro přípravu jednání 
Rady, a to následovně: 

• akce den před jednáním Rady plánovat pouze v kraji, kde se bude konat 
zasedání; 

• akce konané den předem v souvislosti se zasedáním Rady by neměly začínat před 
17,00 hod.; 

• na akcích pro členy Rady/hejtmany zajistit na úrovni jednotlivých krajů zástup 
na úrovni náměstků; 

V závěru diskuse byla připomenuta potřeba zacílit náplň veletrhu Regiontour v Brně 
směrem k praktičtějším tématům a více zapojit touroperátory. Současně bylo navrženo 
pozvat na zasedání 8. Rady zástupce BVV. 

 

c) Připomenutí termínů konání zasedání komisí Rady, známých Kanceláři AKČR 
k 11. září 2009: 

• 13.-14.10. 2009  Komise Rady AKČR pro veřejnou správu 

• Není určeno  Komise Rady AKČR pro financování krajů 

• do 30.9. 2009  Komise Rady AKČR pro školství a sport 

• 15.-16.10. 2009  Komise Rady AKČR pro kulturu a památkovou péči 

• 3.-4.9. 2009  Komise Rady AKČR pro regionální rozvoj a evropské 
záležitosti 
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• 26.-27.10. 2009  Komise Rady AKČR pro životní prostředí a zemědělství 

• 8.-9.9. 2009  Komise Rady AKČR pro sociální záležitosti 

• Není určeno  Komise Rady AKČR pro dopravu 

• 17.9. 2009   Komise Rady AKČR pro zdravotnictví 

• 7.-8.10. 2009  Komise Rady AKČR pro cestovní ruch 

• 15.-16.10., popř. 22.-23.10. Komise Rady AKČR pro vztahy s veřejností 

• Není určeno  Odborná pracovní skupina AKČR pro legislativu 

• 9.9. 2009   Odborná pracovní skupina AKČR pro evropské fondy 

• 18.9. 2009   Výkonná koordinační skupina AKČR pro záležitosti 
evropských fondů 

• 23.9. a 5.11. 2009  Komise Rady AKČR pro informatizaci veřejné správy 

• 3.-4. 11. , popř. 25.-26.11. 2009 Komise Rady AKČR pro integrovaný záchranný 
systém 

• Není určeno  Odborná pracovní skupina AKČR pro vnější vztahy 

• 17.-18.9. 2009  Grémium ředitelů KÚ 

• Prosinec 2009  Revizní komise 

 

d) Přehled převzatých záštit, udělených AKČR k 11. září 2009: 

• Celostátní setkání učňovské mládeže „České ručičky“- 18. září 2009, Brno 

• Nadace BESIP - druhý ročník konference s názvem „BESIP ve městech a obcích v 
zrcadle médií“, 24. září 2009 v Praze 

• Veletrh FOR ARCH 2009 – 22. - 26. září 2009, pražský veletržní palác Praha - 
Letňany 

• URBANUS 2009 „Města a vyvážený rozvoj regionů“- 10. - 11. listopadu 2009 , 
Nová radnice Magistrátu hlavního města Prahy 

 

e) Informace o žádostech organizací o vystoupení jejich zástupců na některém z 
nejbližších zasedání Rady AKČR, které Kancelář AKČR eviduje k 11. září 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 11. září 
2009. Členové Rady AKČR se shodli, že na jednání Rady by měli být zváni hosté 
k projednání významných otázek souvisejících s působností AKČR. 

Kancelář AKČR nyní eviduje žádosti ředitele ankety Zlatý Ámos, zástupců České doteky 
hudby, předsedy Národní sítě Místních akčních skupin, předsedy Svazu měst a obcí ČR, 
výkonného ředitele Asociace českých a moravských nemocnic, ředitele Státního ústavu 
pro kontrolu léčiv (SÚKL), předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost. 
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Další žádosti o přijetí v rámci orgánů AKČR byly podstoupeny na jednotlivé Komise 
Rady AKČR. 

 
B. Projednávání materiálů 

 

1. Zápis ze 6. zasedání Rady Asociace krajů ČR konaného dne 26. června 2009 v Litomyšli 
- úkoly vyplývající z tohoto zápisu  

 

V rámci projednávání zápisu  ze 6. zasedání Rady navrhnul místopředseda AKČR a hejtman 
Olomouckého kraje Ing. M. Tesařík revokaci bodu IV. usnesení Rady AKČR č. 122, s tím, že 
vyslovení nesouhlasu se zastoupením AK v Celostátním kolegiu cestovního ruchu bude 
nahrazeno souhlasem a ředitel Kanceláře AK připraví na příští zasedání Rady po projednání 
návrhy na nominace.  

Zápis ze 6. zasedání členové Rady AKČR byl jednomyslně schválen. 

Následně byla schválena navržená revokace usnesení Rady AKČR č. 122.  

Hlasování: z 8 přítomných členů Rady – pro hlasovalo 8. Usnesení bylo přijato. 

 

2. Rozhodnutí předsedy AKČR podle usnesení Rady AKČR č. 25/2005 v období od 
20. června 2009 do 4. září 2009 

Projednáno bez připomínek. 

Usnesení Rady AKČR č. 143 ze dne 11. září 2009  
Rada Asociace krajů České republiky 
 

I.  schvaluje  
podle usnesení Rady č. 25 ze dne 11. února 2005 tato rozhodnutí předsedy Rady 
AKČR přijatá v období od 20. června 2009 do 4. září 2009: 

 
a) zplnomocnění ředitele Kanceláře Rady k úkonům nezbytným pro výběr právní 

kanceláře formou veřejné zakázky malého rozsahu (dopis č.j. Ode/200/2009), 

b) nominaci zástupce AKČR a náhradníka do Společného řídícího výboru 
Operačního programu Doprava (dopis č.j. Ode 202/2009), 

Usnesení Rady AKČR č. 142 ze dne 11. září 2009 
Rada Asociace krajů České republiky 
 

I.  mění 
            bod IV. usnesení Rady AKČR č. 122 ze dne 26. června 2009 tak, že zní „souhlasí 

se zastoupením Asociace krajů ČR v celostátním kolegiu cestovního ruchu ČR“ 
 
II.  ukládá  
            řediteli Kanceláře AKČR předložit po projednání příštímu zasedání Rady AKČR 

návrhy na nominace do celostátního kolegia cestovního ruchu ČR  
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c) udělení záštity AKČR Mezinárodní konferenci k rozvoji systémů vzdělávání ve 
veřejné správě v Olomouci (dopis č.j. Ode/238/2009), 

d) nominaci zástupce AKČR a náhradníka do Výběrové komise Integrovaného 
operačního programu pro projekty prioritních os 4.1a a 4.1b (dopis č.j. 
Ode/244/2009) 

e) nominaci zástupce AKČR do Monitorovacího výboru projektu Národní 
inventarizace kontaminovaných míst (dopis č.j. Ode/254/2009), 

f) nominaci zástupců AKČR do Rady Fondu kultury (dopis č.j.Ode/256/2009), 

g) rozhodnutí předsedy o jmenování náhradníků komise pro otevírání obálek pro 
veřejnou zakázku „Mediální a marketingová podpora Asociace krajů České 
republiky“ (rozhodnutí č.j. Ode/257/2009), 

h) rozhodnutí předsedy o jmenování náhradníků hodnotící komise pro veřejnou 
zakázku „Mediální a marketingová podpora Asociace krajů České republiky“ 
(rozhodnutí č.j. Ode/258/2009), 

i) udělení záštity AKČR VI. Národnímu sněmu regionů soudržnosti v Českém 
Krumlově (dopis č.j. Ode/259/2009), 

j)  návrh zástupců AKČR do společného projektového týmu pro koordinaci a řízení 
postupů eGovernmentu (dopis č.j. Ode/275/2009), 

k) návrh člena za AKČR do dozorčí rady státního podniku Povodí Moravy (dopis 
č.j. Ode/279/2009), 

l) stanovisko AKČR k materiálu MF „Návrh vyhlášky o účetních záznamech 
v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního 
systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy 
účetních záznamů“ (dopis č.j. Ode/280/2009).   

 
Hlasování: z 8 přítomných členů Rady – pro hlasovalo 8. Usnesení bylo přijato. 
 
3.  Zápis z jednání Odborné pracovní skupiny pro evropské fondy  AKČR konaného ve 
dnech 30.-31.7. 2009 v Přední Výtoni 

Projednáno bez připomínek. 

Usnesení Rady AKČR č. 144 ze dne 11. září 2009 
Rada Asociace krajů České republiky 
 

I.  bere na vědomí  
Zápis z jednání Odborné pracovní skupiny pro evropské fondy konaného ve dnech 
30. a 31.7 2009 v Přední Výtoni  
 

Hlasování: z 8 přítomných členů Rady – pro hlasovalo 8. Usnesení bylo přijato. 
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4. Zápis z jednání Komise Rady AKČR pro veřejnou správu, konaného ve dnech 16.-
17.6. 2009 

Projednáno bez připomínek. 

Usnesení Rady AKČR č. 145 ze dne 11. září 2009 
Rada Asociace krajů České republiky 
 

I.  bere na vědomí  
Zápis z jednání Komise Rady AKČR pro veřejnou správu, konaného ve dnech 
16. a 17.6. 2009 v Litomyšli 

 

Hlasování: z 8 přítomných členů Rady – pro hlasovalo 8. Usnesení bylo přijato. 
 

5. Zápis z jednání Komise Rady AKČR pro kulturu a památkovou péči konaného ve 
dnech 18.-19. 6. 2009 v Telči 

Projednáno bez připomínek. 

Usnesení Rady AKČR č. 146 ze dne 11. září 2009 
Rada Asociace krajů České republiky 
 

I.  bere na vědomí  
Zápis z  jednání Komise Rady Asociace krajů ČR pro kulturu a památkovou péči ze 
konaného dne 19. června 2009 v Telči 

 
II.  nesouhlasí  

se stávající podobou návrhu zákona o veřejnoprávních institucích pro oblast kultury 
 
III.  pověřuje  

předsedu AKČR Mgr. Michala Haška sdělením stanoviska AKČR ministrovi 
kultury k návrhu zákona  

Hlasování: z 8 přítomných členů Rady – pro hlasovalo 8. Usnesení bylo přijato. 
 

6. Zápis z jednání Komise Rady AKČR pro dopravu konaného dne 1. 7. 2009 ve Zlíně 

Projednáno bez připomínek. 

Usnesení Rady AKČR č. 147 ze dne 11. září 2009 
Rada Asociace krajů České republiky 

 
I.  bere na vědomí: 

a) zápis z jednání Komise Rady AKČR pro dopravu konaného dne 1. 7. 2009 ve 
Zlíně 

b) splnění usnesení komise v období před zasedáním Rady AKČR 
 
II.  pověřuje  

předsedu AKČR Mgr. Michala Haška: 
a) aby požádal ministra dopravy o jmenování zástupců AKČR do dozorčí rady 
Českých drah a.s., 
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b) nadále jednal s vládou ČR o možnosti pokračovat v zahájených dopravních 
stavbách s cílem zachování tempa udržitelného rozvoje a zachování vysoké 
zaměstnanosti v krajích 

c) aby požádal ministra dopravy o jmenování zástupců AKČR do pracovních 
skupin pro vyhodnocování seznamu zahájených staveb určených 
k profinancování (prioritizace) či dočasnému pozastavení. 

 

Hlasování: z 8 přítomných členů Rady – pro hlasovalo 8. Usnesení bylo přijato. 
 
7. Zápis z jednání Komise Rady AKČR pro vztahy s veřejností dne 26. června 2009 v 
Litomyšli  
V rámci projednávání bodu informoval ředitel Kanceláře AKČR o dosavadním průběhu veřejné 
soutěže na mediální zakázku AKČR včetně jejího časového průběhu. Místopředseda AKČR a 
hejtman Pardubického kraje Mgr. R. Martínek požádal o zpracování souhrnného materiálu na 
příští jednání Rady. 

 
Usnesení Rady AKČR č. 148 ze dne 11. září 2009 
Rada Asociace krajů České republiky 

I.  bere na vědomí  
Zápis z jednání Komise Rady AKČR pro vztahy s veřejností ze dne 26.6. 2009 
 

II.  ukládá  
řediteli Kanceláře AKČR připravit do 30. 9. 2009 materiál pro jednání příští Rady 
s návrhem na další postup ve věci mediální zakázky AKČR  
 

Hlasování: z 8 přítomných členů Rady – pro hlasovalo 8. Usnesení bylo přijato. 
 
8. Jmenování garantů jednotlivých typových projektů v oblasti informatizace veřejné 
správy 

 

Projednáno bez připomínek. 

Usnesení Rady AKČR č. 149 ze dne 11. září 2009 
Rada Asociace krajů České republiky 
 

I.  bere na vědomí  
Zápis z  jednání Komise AKČR pro informatizaci veřejné správy konaného 17. 8. 
2009 v Jihlavě  
 

II.  jmenuje  
garanty pro jednotlivé typové projekty pro oblast:  
 

a) Datové sklady: 
Šulc Michal, Ing., vedoucí odboru analýz,  
 

b) Digitalizace a ukládání  
Pavlinec Petr, Ing., vedoucí odboru informatiky, 
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c)  Digitální mapa Veřejné správy  
Skrášek Ivo, RNDr., vedoucí oddělení informatiky,  
 

d)  Integrace informačního systému úřadu 
Koudele Václav Ing., vedoucí odboru informatiky,  
 

e) Integrace s Informačním systémem veřejné správy (ISVS) 
Koudele Václav Ing., vedoucí odboru informatiky,  
 

III.  pověřuje  
předsedu Mgr. Michala Haška vyžádat u MV ČR aktuální podobu      projektu 
ISIZS v IOP (Jednotná úroveň informačních systémů operačního řízení a 
modernizace technologií pro příjem tísňového volání základních složek 
integrovaného záchranného systému)  

. 
Hlasování: z 8 přítomných členů Rady – pro hlasovalo 8. Usnesení bylo přijato. 

 
9. Zápis z jednání Komise Rady AKČR pro integrovaný záchranný systém konaného ve 
dnech 24.-25.8.2009 v Načeradci 

Projednáno bez připomínek. 

Usnesení Rady AKČR č. 150 ze dne 11. září 2009 
Rada Asociace krajů České republiky 
 

I.  bere na vědomí  
Zápis z jednání Komise Rady AKČR pro integrovaný záchranný systém konaného ve 
dnech 24.-25.8. 2009 v Načeradci 
 

II.  souhlasí  
s navrženým rozsahem působnosti Komise ve znění navrženém v zápise z 1. zasedání 
Komise 
 

III.  jmenuje  
Ing. Aleše Konopáska členem Komise 
 

IV.  žádá  
primátora hl. města Prahy MUDr. Pavla Béma o jmenování člena Komise za hl. město 
Prahu 
 

V. pověřuje  
předsedu AKČR Mgr. Michala Haška 

a) oslovením ministryně zdravotnictví a generálního ředitele HZS ČR se žádostí o 
aktuální informace o přípravách na očekávanou pandemii prasečí chřipky 

b) oslovením ministra vnitra se žádostí o aktuální informace o stavu novelizace tzv. 
krizové legislativy 

 
Hlasování: z 8 přítomných členů Rady – pro hlasovalo 8. Usnesení bylo přijato. 
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10. Zápis ze zasedání revizní komise AKČR konaného dne 2.9.2009 v Hradci Králové 

V rámci projednávání předseda revizní komise a hejtman Královéhradeckého kraje upozornil 
na některé aspekty související s poskytování finančních příspěvků a doporučil v případě úpravy 
Stanov AKČR se touto problematikou explicitně zabývat. 

Usnesení Rady AKČR č. 151 ze dne 11. září 2009 
Rada Asociace krajů České republiky 

I.  bere na vědomí  
Zápis ze zasedání Revizní komise AKČR konaného dne 2. září 2009 v Hradci 
Králové 
 

Hlasování: z 8 přítomných členů Rady – pro hlasovalo 8. Usnesení bylo přijato. 
 
11. Zápis ze zasedání Komise Rady AKČR pro školství konaného ve dnech 25.-26.6.2009 
v Táboře 

V rámci projednávání bodu byla konstatována neuspokojivá situace v oblasti platů ve školství, 
která by podle stávajících odhadů mohla vést až ke snížení platů učitelů o 1.500 -2.000,- Kč 
měsíčně a nutnost přijetí opatření, která by vedla alespoň k nesnižování platů. Byl konstatován i 
očekávaný demografický pokles počtu žáků a nezbytná potřeba optimalizace sítě středních škol.  

 

Usnesení Rady AKČR č. 152 ze dne 11. září 2009 
Rada Asociace krajů České republiky 
 

I.  bere na vědomí 
zápis ze zasedání Komise Rady AKČR pro školství konaného ve dnech 
25. a 26.6.2009 v Táboře 
 

II.  vyslovuje znepokojení  
a) nad stávajícím modelem přijímacího řízení na střední školy 
b) nad současnou situací v oblasti platů ve školství 
 

III.  žádá ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 
vrátit předchozí systém přijímacího řízení, v němž žáci podávali jednu přihlášku na 
první kolo přijímacího řízení s následnou možností podání neomezeného počtu 
přihlášek v dalších kolech 

 
IV.  doporučuje  

členům věnovat zvýšenou pozornost vnitřní komunikaci v oblasti administrace 
globálních grantů v rámci OP vzdělávání pro konkurenceschopnost 
 

V. pověřuje 
předsedu AKČR Mgr. Michala Haška 
a) informovat ministryni školství, mládeže a tělovýchovy, předsedu Výboru pro 

vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu PS Parlamentu ČR, předsedu 
Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Senátu Parlamentu 
ČR a předsedu Svazu měst a obcí ČR o stanovisku Asociace krajů ČR k systému 
přijímacího řízení 
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b) vyzvat předsedu vlády, ministryni školství a ministra financí k urychlenému 
přijetí opatření, která by alespoň zabránila poklesu platů ve školství  

Hlasování: z 8 přítomných členů Rady – pro hlasovalo 8. Usnesení bylo přijato. 
 
12. Informace o změnách v rámci Kanceláře Asociace krajů ke dni 1.8.2009 
Informace uvedené v tisku byly doplněny ústní informací ředitele Kanceláře AKČR 
Ing. Bělčíka a představením nových pracovníků Kanceláře přítomným členům Rady.  
Usnesení Rady AKČR č. 153 ze dne 11. září 2009 
Rada Asociace krajů České republiky 
 

I.  bere na vědomí 
informaci o změnách v rámci Kanceláře AKČR ke dni 1.8.2009, 
 
 

Hlasování: z 8 přítomných členů Rady – pro hlasovalo 8. Usnesení bylo přijato. 
 
13. Dopady pokynu správního ředitele st. podniku Lesy ČR na provozovatele lyžařských 
vleků 

Projednáno bez připomínek. 

Usnesení Rady AKČR č. 154 ze dne 11. září 2009 
Rada Asociace krajů České republiky 
 

I.  vyjadřuje znepokojení  
nad vznikem situace zapříčiněné aplikací pokynu správního ředitele státního 
podniku Lesy ČR na provozovatele lyžařských vleků a na turistický ruch v horských 
a podhorských oblastech 

 
II.  pověřuje  

předsedu AKČR Mgr. Michala Haška oslovením ministra zemědělství se žádostí 
o pomoc při řešení otázky výše pronájmů pozemků státního podniku Lesy ČR 
provozovatelům za oboustranně ekonomicky přijatelných podmínek 
 

Hlasování: z 8 přítomných členů Rady – pro hlasovalo 8. Usnesení bylo přijato. 
 

14. Příspěvek na výkon státní správy (Zpráva) 

V rámci projednávání bylo konstatováno překonání návrhu usnesení vývojem a formulován 
nový návrh. 
Usnesení Rady AKČR č. 155 ze dne 11. září 2009 
Rada Asociace krajů České republiky 
 

I.  bere na vědomí  
zprávu týkající se příspěvku na výkon státní správy, resp. výše úhrady na výkon 
státní správy, 
 

II.  zastává názor, 
že výše příspěvku, která na základě skutečných a prokazatelných zjištění pokrývá 
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63,1 % skutečných průměrných nákladů na výkon státní správy všech krajů, je 
velmi nedostatečná, 
 

III.  ukládá 
a) předsedovi AKČR Mgr. Michalu Haškovi  vyzvat předsedu vlády  a ministra 

financí k urychlenému jednání se zástupci AKČR o pokrytí výdajů na státní 
správu v rozpočtech krajů v návrhu státního rozpočtu na rok 2010 tak, jak bylo 
domluveno při jednání s předsedou vlády dne 24.7. 2009 

 
b) Grémiu ředitelů krajských úřadů nejlépe prostřednictvím zpracovatele zprávy 

dále průběžně sledovat předmětnou problematiku, vyhodnocovat ji a informovat 
Radu AKČR o jejím dalším vývoji. 

 
IV.  pověřuje  

předsedu AKČR Mgr. Michala Haška a místopředsedu AKČR Mgr. Radko 
Martínka jednáním podle bodu II/1 usnesení  
 

Hlasování: z 8 přítomných členů Rady – pro hlasovalo 8. Usnesení bylo přijato. 
 

15. Různé a) Informace o pracovní cestě náměstka ministra zahraničí do Běloruska  

Projednáno bez připomínek. 

Usnesení Rady AKČR č. 156 ze dne 11.září 2009 
Rada Asociace krajů České republiky 
 

I.  bere na vědomí 
informaci ředitele odboru OSVE MZV Jana Mariana o pracovní cestě náměstka          
ministra zahraničí Tomáše Pojara do Běloruska ve dnech 20.-24. července 2009 

 
II.  ponechává  

na zvážení jednotlivých krajů další postup při navazování vztahů s partnerskými 
subjekty v Bělorusku  
 

Hlasování: z 8 přítomných členů Rady – pro hlasovalo 8. Usnesení bylo přijato. 
 

15. Různé b) Žádost Dr. P. Millera, hon. gen. konzula ČR ve Skotsku, předsedy charity 
Czech Memorial a o.s. SPVPP, o příspěvek na vybudování památníku – válečného hrobu 
dobrovolníkům z První československé samostatné brigády. 

Projednáno bez připomínek. 

Usnesení Rady AKČR č. 157 ze dne 11. září 2009 
Rada Asociace krajů České republiky 
 

I.  bere na vědomí 
žádost Dr. P. Millera, hon. gen. konzula ČR ve Skotsku, předsedy charity Czech         
Memorial a o.s. SPVPP, o příspěvek na vybudování památníku – válečného hrobu   
dobrovolníkům z První československé samostatné brigády. 
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II.  ponechává 
na zvážení jednotlivých krajů podporu projektu vybudování památníku – válečného 
hrobu dobrovolníkům z První československé samostatné brigády. 

Hlasování: z 8 přítomných členů Rady – pro hlasovalo 8. Usnesení bylo přijato. 
 

15. Různé c) Návrh pplk. v.v. Ing. Jaroslava Houšky, zástupce Asociace nositelů 
legionářských tradic, prezentovat jednotlivé kraje v příloze  historického magazínu 
Kaleidoskop. 

Projednáno bez připomínek. 

Usnesení Rady AKČR č. 158 ze dne 11. září 2009 
Rada Asociace krajů České republiky 
 

I.  bere na vědomí 
návrh pplk. v.v. Ing. Jaroslava Houšky, zástupce Asociace nositelů legionářských 
tradic, prezentovat jednotlivé kraje v příloze historického magazínu Kaleidoskop. 
 

II.  doporučuje členům 
prezentovat jednotlivé kraje v příloze historického magazínu Kaleidoskop, pokud to 
nebude znamenat přímé finanční náklady pro kraje 

 
Hlasování: z 8 přítomných členů Rady – pro hlasovalo 8. Usnesení bylo přijato. 
 

15. Různé d) Informace o obdržené žádosti  pana Popka (patent na montované domky  
v souvislosti s povodněmi)   

Projednáno bez připomínek. 

Usnesení Rady AKČR č. 159 ze dne 11. září 2009 
Rada Asociace krajů České republiky 
 

I.  bere na vědomí 
informaci o návrhu držitele patentu pana Popka  
 

II.  ponechává na zvážení jednotlivých krajů  
další případné posouzení využití systému Popeksystemu  

 
Hlasování: z 8 přítomných členů Rady – pro hlasovalo 8. Usnesení bylo přijato. 
 
15. Různé e) Pozvánka na zasedání IX. Sněmu Asociace muzeí a galerií ČR, které se bude 
konat ve dnech 6.-7. října 2009 v prostorách Sladovny Písek o.p.s.  

Projednáno bez připomínek. 
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Usnesení Rady AKČR č. 160 ze dne 11. září 2009 
Rada Asociace krajů České republiky 
 

I.  bere na vědomí 
pozvánku na zasedání IX. Sněmu Asociace muzeí a galerií ČR, které se bude        
konat ve dnech 6.-7. října 2009 v prostorách Sladovny Písek o.p.s.  

 
II.  žádá  

hejtmana Mgr. Jiřího Zimolu o zabezpečení účasti na zasedání IX. Sněmu Asociace 
muzeí a galerií ČR. 
 

Hlasování: z 8 přítomných členů Rady – pro hlasovalo 8. Usnesení bylo přijato. 
 

15. Různé f) Nominace členů Monitorovacího výboru OP Lidské zdroje a zaměstnanost 

Projednáno bez připomínek. 

Usnesení Rady AKČR č. 161 ze dne 11. září 2009 
Rada Asociace krajů České republiky 
 

I.  odvolává 
stávající členy a náhradníky Monitorovacího výboru OP Lidské zdroje a zaměstnanost 

 
II.  nominuje  

do Monitorovacího výboru OP Lidské zdroje a zaměstnanost  
jako členy: 

 
a) Bc.Miloslava Macelu, Pardubický kraj, radního pro oblast sociální péče, 
b) Ing. Bc. Martina Hyského, kraj Vysočina, radního pro oblast regionálního 

rozvoje 
c) Mgr.Miroslava Gajdůška, MBA, Kraj Olomoucký, Odbor školství, mládeže a 

tělovýchovy 
d) PaedDr. Milana Němce, Středočeský kraj, radního pro oblast školství, mládeže a 

tělovýchovy 
e) jako náhradníky 
f) Ing. Pavla Horáka, Kraj Olomoucký, náměstka hejtmana  
g) Ing. Petra Jakubce, Ústecký kraj, radního pro oblast školství, mládeže a sportu 

 
Hlasování: z 8 přítomných členů Rady – pro hlasovalo 8. Usnesení bylo přijato. 
 

15. Různé g) Dopis Českomoravského svazu mlékárenského k možnosti většího prosazení 
programu Školní mléko 

V rozpravě k bodu upozornil hejtman Ing. J. Palas na význam podpory odběru mléka a 
mléčných výrobků školami včetně zavádění automatů na mléčné výrobky ve školách. V této 
souvislosti upozornil i na závazek vlády z r. 2001 „Zdraví 2001“, který není dlouhodobě plněn. 
Program na podporu mléka lze rozšířit i na ovoce; v této souvislosti navrhnul i úpravu názvu 
na „Školní mléko a zdravá výživa“. V rámci diskuse bylo navrženo podpořit tento program u 
organizací zřizovaných a zakládaných kraji. 
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Usnesení Rady AKČR č. 162 ze dne 11. září 2009 
Rada Asociace krajů České republiky 

 
I.  bere na vědomí 

dopis č.j. Do/267/2009 Českomoravského  svazu mlékárenského k větší podpoře 
programu  „školní mléko“ 

 
II.  podporuje  

program „Školní mléko a zdravá výživa“ 
 
III.  doporučuje členům  

návrh ČMSM k využití programu „Školní mléko a zdravá výživa“ v rámci škol a 
školských zařízení a organizací zřizovaných kraji 

 
Hlasování: z 8 přítomných členů Rady – pro hlasovalo 8. Usnesení bylo přijato. 

 

15. Různé h) Žádost o převzetí záštity AKČR nad sportovně – vědomostní soutěží „Výlet  
do Kanady“, která je určená pro studenty SŠ a žáky 2. stupně ZŠ  

V rámci diskuse nebylo doporučeno scházení záštity. 

Usnesení Rady AKČR č. 163 ze dne 11. září 2009 
Rada Asociace krajů České republiky 
 

I.  bere na vědomí 
žádost o převzetí záštity AKČR nad sportovně - vědomostní soutěží „Výlet do 
Kanady“ 

 
II.  nedoporučuje 

udělením záštity AKČR nad sportovně - vědomostní soutěží „Výlet do Kanady“ 
 

Hlasování: z 8 přítomných členů Rady – pro hlasovalo 8. Usnesení bylo přijato. 
 

15. Různé i) Žádost o převzetí záštity AKČR nad dějepisnou soutěží studentů gymnázií 
z České republiky 

Projednáno bez připomínek. 

Usnesení Rady AK ČR č. 164 ze dne 11. září 2009 
Rada Asociace krajů České republiky 

I.  bere na vědomí 
žádost o převzetí záštity AKČR nad dějepisnou soutěží studentů gymnázií z České 
republiky 

 
II.  souhlasí 

s udělením záštity AKČR nad dějepisnou soutěží studentů gymnázií z České 
republiky 
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III.  schvaluje  

náklady spojené s propagací AKČR na dějepisnou soutěž studentů gymnázií z České 
republiky v celkové výši do 10.000,- Kč 

 
IV.  ukládá řediteli Kanceláře Asociace krajů ČR  

a) umístit odkaz na dějepisnou soutěž studentů gymnázií z České republiky na 
stránkách AKČR 

b) zajistit propagaci AKČR na dějepisné soutěži studentů gymnázií z České 
republiky 

 
V. doporučuje členům  

účast na dějepisné soutěži studentů gymnázií z České republiky 
 

Hlasování: z 8 přítomných členů Rady – pro hlasovalo 8. Usnesení bylo přijato. 

 

15. Různé j) Žádost o převzetí záštity AKČR nad  14. ročníkem soutěžní přehlídky 
řemesel  SUSO 

Projednáno bez připomínek. 

Usnesení Rady AKČR č. 165 ze dne 11. září 2009 
Rada Asociace krajů České republiky 

 
I.  bere na vědomí 

žádost o převzetí záštity AKČR nad 14. ročníkem soutěžní přehlídky řemesel   
SUSO 

 
II.  souhlasí 

s udělením záštity AKČR nad 14. ročníkem soutěžní přehlídky řemesel SUSO. 
 

Hlasování: z 8 přítomných členů Rady – pro hlasovalo 8. Usnesení bylo přijato. 
 

15. Různé k) Žádost o nominaci jednoho zástupce a jeho náhradníka z Asociace krajů ČR 
do Rady pro odpadové hospodářství Ministerstva životního prostředí ČR 

Projednáno bez připomínek. 

Usnesení Rady AKČR č. 166 ze dne 11. září 2009  
Rada Asociace krajů České republiky 
 

I.  nominuje  
do Rady pro odpadové hospodářství Ministerstva životního prostředí za AKČR                   
jako člena: 
Miroslava Nováka, náměstka hejtmana Moravskoslezského kraje a předsedu 
Komise Rady AKČR pro životní prostředí a zemědělství  
 
a jako náhradníka: 
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Milenu Kovaříkovou, radní Zlínského kraje a místopředsedkyni Komise Rady 
AKČR pro životní prostředí a zemědělství 

 
Hlasování: z 8 přítomných členů Rady – pro hlasovalo 8. Usnesení bylo přijato. 
 

15. Různé l)  Informace k zajištění účasti na setkání s delegací Council of State 
Governments USA v Praze dne 28.9.2009 

Projednáno bez připomínek. 

Usnesení Rady AKČR č. 167 ze dne 11. září 2009 
Rada Asociace krajů České republiky 
 

I.  pověřuje 
účastí na setkání s členy delegace The Council of State Governments z USA: 
a) místopředsedkyni AKČR a hejtmanku plzeňského kraje Doc.MUDr. Miladu 

Emmerovou, CSc. 
b) Místopředsedu a hejtmana kraje Vysočina MUDr. Jiřího Běhounka 
c) senátora a náměstka hejtmana Středočeského kraje PhDr. Marcela Chládka, 

MBA 
 

II.  ukládá 
Kanceláři AKČR, aby ve spolupráci s organizátory jednání zajistila organizační 
zabezpečení a připravila podklady k tomuto jednání  

 
Hlasování: z 8 přítomných členů Rady – pro hlasovalo 8. Usnesení bylo přijato. 
 
 
 
C. Tisky k projednání (k diskusi) 

 
16. Účast AKČR na konferenci URBANUS 2009 ve dnech 10. až 11. listopadu 2009 

Projednáno bez připomínek. 

Usnesení Rady AKČR č.168 ze dne 11. září 2009 
Rada Asociace krajů České republiky 
 

I.  bere na vědomí  
informaci o mezinárodní konferenci URBANUS 2009  

 
II.  schvaluje  

náklady spojené s propagací AKČR na konferenci URBANUS 2009 v celkové výši 
do 50.000,- Kč 

 
III.  jmenuje  

Ing. Tomáše Kupce, pracovníka Kanceláře AKČR do organizačního výboru 
konference 

 
IV.  ukládá řediteli Kanceláře Asociace krajů ČR  
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a) umístit odkaz na konferenci URBANUS 2009 na stránkách AKČR 
b) zajistit propagaci AKČR na konferenci URBANUS 2009 
c) předložit závěry konference Radě AKČR, 

 
V. doporučuje členům AKČR  

účast na mezinárodní konferenci URBANUS 2009 ve dnech 10. a 11. listopadu 2009  
 

Hlasování: z 8 přítomných členů Rady – pro hlasovalo 8. Usnesení bylo přijato. 
 

 
17.  Společná výzva na podporu nákupu a modernizace železničních kolejových vozidel 
Místopředseda AKČR a hejtman Pardubického kraje Mgr. R. Martínek uvedl informaci o 
kontinuální výzvě, jejíž text již byl komunikován s řediteli Regionálních rad soudržnosti. 
Upozornil, že při uzavření smlouvy s dopravcem je obligatorní náležitostí technická specifikace 
vozidla (jednotky). Vysvětlil, že kraj nemusí uzavřít dohodu pouze s ČD, ale v úvahu přicházejí 
i další dopravci za podmínky, že bude v rámci smluvních ujednání zajištěn provoz na celém 
území kraje. Proces by měl pokračovat uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí na 10 let 
s partnerem s nejlepší nabídkou mj. s přístupem k evropským fondům. Při jednání o dodávkách 
je třeba počítat s horizontem 1. pololetí 2015, optimálně 1. pololetí 2012. Upozornil na akci 
organizovanou pro kraje ve dnech 26. - 27. října 2009 na zkušebním okruhu ve Velimi 
s výrobci kolejových vozidel (el. trakce i diesel). Osloveno bylo 8 výrobců, důležitá je účast 
maximálního počtu hejtmanů nebo náměstků. K dotazu na přípravu vzorové smlouvy 
s dopravcem uvedl, že bude urychleně připravena ve spolupráci s nezávislou advokátní 
kanceláří a následně projednána i na Ministerstvu dopravy. Závěrem uvedl informace 
k Memorandu o zajištění stabilního financování dopravní obslužnosti veřejnou železniční 
osobní dopravou, které bude promítnuto do smluv o zajištění obslužnosti. Memorandum bude 
zasláno ke stanovisku krajům v nejbližších dnech. 
 
Usnesení Rady AKČR č. 169 ze dne 11. září 2009 
Rada Asociace krajů České republiky 
 

I.        bere na vědomí 
            informaci o problematice výzev v rámci Regionálních operačních programů na  
            železniční kolejová vozidla 
 
II.        schvaluje  
            text vzoru výzvy k předkládání žádostí na pořízení popř. modernizaci železničních 
            kolejových vozidel   
 
III.   doporučuje  
             všem regionálním radám dodržet text výzvy 
 
IV.  pověřuje  
            Mgr. Radko Martínka, hejtmana Pardubického kraje informovat o jednotném 
            postupu ministra dopravy a ministra pro místní rozvoj 
 
V. ukládá řediteli kanceláře AKČR  

zajistit profinancování poskytnutých právních služeb 
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Hlasování: z 8 přítomných členů Rady – pro hlasovalo 8. Usnesení bylo přijato. 
 
 
18. Jmenování předsedy, místopředsedů a člena Pracovní skupiny AKČR pro vnější 
vztahy 

Projednáno bez připomínek. 

Usnesení Rady AKČR č. 170 ze dne 11. září 2009 
Rada Asociace krajů České republiky 
 

I.  jmenuje 
a) členy pracovní skupiny Rady AKČR pro vnější vztahy: 

PhDr. Lenku Houskovou, vedoucí oddělení vnějších vztahů a zahraniční 
spolupráce, Jihočeský kraj 
Mgr. Čeňka Absolóna,PhD., vedoucího odboru vnějších vztahů, 
Jihomoravský kraj 
Mgr. Michaelu Flídrovou , pracovnci odboru kancelář, pověřena řízením 
oddělení mezinárodních vztahů, Královéhradecký kraj 
Ing. Ivanu Šteklovou, vedoucí Odboru sekretariátu hejtmana, Vysočina 
Bc. Helenu Baranovskou, pracovnici kanceláře hejtmana, oddělení vnějších 
vztahů a styku s veřejností, Karlovarský kraj 
Mgr. Josefa Chýleho, vedoucího odboru kancelář hejtmana, Liberecký kraj 
Mgr. Petra Krupu , vedoucího oddělení mezinárodních vztahů odboru 
kancelář hejtmana, Moravskoslezský kraj 
PhDr. Janu Hanikovou, vedoucí Kanceláře ředitele úřadu, Pardubický kraj 
Mgr. Bohuslava Borovanského, pověřeného zastupováním vedoucího 
odboru kancelář hejtmana, Plzeňský kraj 
Ing. Markétu Kubečkovou, vedoucí odboru Kanceláře hejtmana, 
Středočeský kraj 
Ing. Michaelu Tobiášovou, pověřenou vedením oddělení  vnějších vztahů a 
administrativních činností, Ústecký kraj 
Ing. Jana Kosteleckého, vedoucího odboru kanceláře hejtmana, Zlínský kraj 
Ing. Jitku Brabcovou, Ph.D.,vedoucí oddělení vnějších vztahů, Olomoucký 
kraj 

 
b) předsedou pracovní skupiny Rady AKČR pro vnější vztahy: 

PhDr. Lenku Houskovou 
místopředsedou/dy pracovní skupiny Rady AKČR pro vnější vztahy: 
Ing.Jitku Brabcovou, Ph.D. 

 
Hlasování: z 8 přítomných členů Rady – pro hlasovalo 8. Usnesení bylo přijato. 
 
20. Nominace do Výboru regionů pro volební období 2010-2014 
V průběhu projednávání tohoto bodu potvrdil ministr pro místní rozvoj Ing. 
R. Vondruška, k dotazu na současné obsazení míst ve Výboru regionů v současném 
volebním období, že současná nominace prošla vládou a přislíbil zjistit bližší informace o 
aktuálním stavu. Současně nominace, která je předkládána bude po odeslání rozhodnutí 
AKČR zpracována do materiálu pro jednání vlády a předložena k jednání. 
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Usnesení Rady AKČR č. 171 ze dne 11. září 2009 
Rada Asociace krajů České republiky 
 

I.        bere na vědomí 
informaci o stavu projednání nominace dle usnesení vlády č. 1025 ze dne 17.8.2009 

 
II.  souhlasí 

a návrhem nominace zástupců AKČR do Výboru regionů pro funkční období 
Výboru regionů 2010-2014 ve složení dle přílohy č.1 Tisku 115 
 

Člen Náhradník 
Pan  
MUDr. Pavel BÉM  

Pan  
Mgr. Radko MARTÍNEK  

Pan  
Ing. Roman LÍNEK  

Pan  
Ing. Martin  TESAŘÍK  

Pan  
Bc. Stanislav EICHLER  

Pan  
MUDr. David RATH  

Pan 
Ing. Josef NOVOTNÝ 

Pan 
MUDr. Jiří BĚHOUNEK 

Pan  
Ing. Jaroslav PALAS 

Paní  
MUDr. Milada EMMEROVÁ 

Paní  
Ing. Jana VAŇHOVÁ 

Pan 
MVDr. Stanislav MIŠÁK 

Pan  
Ing. Jiří ZIMOLA  

Pan 
Bc. Lubomír FRANC 

 
III.  pověřuje předsedu AKČR 

oznámit nominaci Ministerstvu pro místní rozvoj  
 

Hlasování: z 8 přítomných členů Rady – pro hlasovalo 8. Usnesení bylo přijato. 
 

21. Rozdělení příspěvku podle usnesení Rady č. 114/2009 

V úvodu projednávání tohoto bodu poděkoval hejtman Ing. M. Tesařík všem krajům za 
účinnou pomoc v souvislosti s povodněmi. Taktéž ostatní hejtmani poděkovali za solidaritu 
mezi kraji a na základě předložených návrhů ze strany hejtmanů postižených krajů byla 
navržena konkrétní alokace finančních darů do konkrétních obcí. 
Současně byla ze strany ředitele kanceláře podána informace, že Revizní komise 
projednala navržený způsob financování – viz. bod jednání Revizní komise. 
Usnesení Rady AKČR č. 172 ze dne 11. září 2009 
Rada Asociace krajů České republiky 
 

I.  stanoví  
alokaci finančního příspěvku na pomoc Moravskoslezskému kraji, Olomouckému 
kraji, Zlínskému kraji a Jihočeskému kraji v souladu s usnesením Rady č. 114/2009 
do obcí: 
a) Kunín (Moravskoslezský kraj) ve výši  275.000,- Kč 
b) Skorošice (Olomoucký kraj) ve výši  275.000,-Kč 
c) Valašské Meziříčí (Zlínský kraj) ve výši  200.000,-Kč 
d) Protivín (Jihočeský kraj) ve výši   25.344,-Kč 
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e) Malovice (Jihočeský kraj) ve výši   28.600,-Kč 
f) Radhostice (Jihočeský kraj) ve výši   27.091,-Kč 
g) Malenice (Jihočeský kraj) ve výši   28.560,-Kč 
h) Mutěnice (Jihočeský kraj) ve výši     5.712,-Kč 
i) Předslavice (Jihočeský kraj) ve výši   50.000,-Kč 
j)  Nicov (Jihočeský kraj) ve výši   10.000,-Kč 
k) Vimperk (Jihočeský kraj) ve výši   74.693,-Kč 

II.  souhlasí  
s poskytnutím příspěvku podle čl. I usnesení ve formě finančního daru pro 
humanitární účely 

 
III.  ukládá řediteli Kanceláře  

zajistit profinancování finančního příspěvku v rozsahu tohoto usnesení 
 

Hlasování: z 8 přítomných členů Rady – pro hlasovalo 8. Usnesení bylo přijato. 
 
22. Plnění rozpočtu AKČR k 30. červnu 2009, návrh na úpravu rozpočtu pro rok 2009 a 
stanovení členského příspěvku na rok 2010    

V rámci diskuse informoval předseda Revizní komise a hejtman Králové hradeckého kraje Bc. 
Lubomír Franc o projednání předloženého tisku na Revizní komisi dne 2. září 2009. Následně 
ředitel kanceláře doplnil informaci o aktuálním stavu bankovních účtů ke dni jednání Rady a 
upozornil, že v rámci běžného účtu je stále vázána jistota v rámci veřejné zakázky ve výši 7 mil. 
Kč, včetně příslušných úroků. 

Dále objasnil návrh na výši finančního příspěvku pro rok 2010, s žádostí o vytvoření příslušné 
finanční rezervy v rámci jednotlivých krajů pro krytí mimořádných akcí. 

Usnesení Rady AKČR č. 173 ze dne 11. září 2009 
Rada Asociace krajů České republiky 
 

I.  bere na vědomí  
a) „Pln ění rozpočtu AKČR k 30. červnu 2009, návrh na úpravu rozpočtu pro rok 

2009 a stanovení členského příspěvku na rok 2010“, které projednala Revizní 
komise a doporučila Radě AKČR jej vzít na vědomí, 

 
b) „Předběžnou zprávu auditora o výsledku hospodaření za období od 1.1.2009 do 

30.6.2009 Asociace krajů České republiky určená Revizní komisi a Radě  
Asociace krajů České republiky“, která je součástí tohoto usnesení, 

II.  schvaluje  
a) změnu rozpočtu AKČR na rok 2009 včetně komentáře, který je nedílnou 

součástí tohoto usnesení (příloha 3 a 4), 
b) výši příspěvku pro rok 2010 ve výši 700 tis. Kč na člena, 

III.  doporučuje členům 
v rámci návrhu rozpočtu na rok 2010 u jednotlivých členů vytvořit rezervu pro krytí 
mimořádných akcí v roce 2010 ve výši 300 tis. Kč, 
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IV.  ukládá 
řediteli Kanceláře  
a) řídit se upraveným rozpočtem AKČR pro rok 2009, 

        Termín: průběžně 
b) zajistit korespondenčním hlasováním nepřítomných členů Rady AKČR 

schválení výše členského příspěvku pro rok 2010 podle přijatého usnesení a ve 
smyslu čl. 4. odst. 2 písm. c) Stanov AKČR, 

                                                   Termín:  září 2009 
c) 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 2010. 

Termín:  prosinec 2009 
   

Hlasování: z 8 přítomných členů Rady – pro hlasovalo 8. Usnesení bylo přijato. 
 
D. Vystoupení hostů 

 
Ing. Rostislav Vondruška, ministr pro místní rozvoj 
 
V úvodu svého vystoupení shrnul ministr pro místní rozvoj Ing. R. Vondruška možnosti 
ministerstva při pomoci v rámci monitorovacích systémů, monitorovacích výborů a možnosti 
konkrétní pomoci v rámci ROP. Podrobně se zabýval možnostmi realokací a fondové podpory 
garance úvěrů. Stručně uvedl možnosti programu Jessica jako nástroje zlepšení likvidity. 
Doporučil jako možnou ingerenci do  projektu účast prostřednictvím právnické osoby založené 
podle obchodního zákoníku krajem nebo kraji. K podrobnějšímu představení programu Jessica 
předal slovo zástupcům Evrospké investiční banky p. Christosu Kontogeorgosovi a Lukáši 
Veselému. P. Kontogeorgos ve svém vystoupení charakterizoval program Jessica jako 
revolvingový nástroj financování a uvedl jeho hlavní výhody oproti přímému financování. 
Potvrdil, že Evropská komise považuje za okamžik čerpání prostředků již okamžik jejich 
vložení do fondu. Uvedl konkrétní formy možné pomoci krajům (Fond rozvoje měst) a zmínil 
pozitivní zkušenosti z Moravskoslezského kraje. Ve svém dalším vystoupení uvedl ministr 
Ing. R. Vondruška alternativní možnost k evropskému programu („česká Jessica“)a to včetně 
možných objemů, které MMR je schopno vložit jako počáteční kapitál pro revolvingové 
financování (1-1,5 mld). V obšírné debatě rozebrali členové Rady výhody systému přímého 
dotačního financování a revolvingu, přičemž pro konkrétní potřeby krajů vidí členové Rady 
jako vhodnější ve většině případů přímé dotační financování (zejm. nemocnice, školy). Dále 
byly rozebrány některé možné případy realokace prostředků z neúspěšně řízených programů na 
programy perspektivní.  
Bližší informace naleznete v přiložené prezentaci. 
 

Usnesení Rady AKČR č. 174 ze dne 11. září 2009 
Rada Asociace krajů České republiky 
 

I.  bere na vědomí 
  informaci o finančním nástroji JESSICA podanou ministrem pro místní rozvoj 
Ing. Rostislavem Vondruškou a zástupci Evropské investiční banky 

II.  pověřuje 



 
 

 
Zápis ze 7. zasedání Rady Asociace krajů ČR   Frenštát pod Radhoštěm, dne 11. září 2009 

 
23/25 

  odbornou pracovní skupinu AKČR pro evropské fondy, aby diskutovala dosavadní 
zkušenosti a „best practices“ týkající se implementace nástroje JESSICA v ČR a 
v ostatních zemích EU a aby sloužila jako regionální platforma přispívající 
k vytváření fondů rozvoje měst v ČR. 

 
III.  doporučuje kraj ům 

koordinovat aktivity při využívání evropských fondů 
   

Hlasování: z 8 přítomných členů Rady – pro hlasovalo 8. Usnesení bylo přijato. 
 
V další části svého vystoupení prezentoval ministr Ing. R. Vondruška možnosti pomoci MMR 
v oblasti cestovního ruchu a to včetně Asociace krajů ČR. Představil projekt Czech Quint a 
projekt certifikace služeb cestovního ruchu, který se stal již i součástí zahraničních hodnotících 
systémů. Vysvětlil možnosti informačního systému v cestovním ruchu a příhraniční spolupráce 
zejm. s kraji SSR.  
Bližší v přiložené prezentaci. 
 
V další části se podrobně zabýval problematikou účasti na Světové výstavě Expo 2010 v 
Shanghai a zejména možnostmi společné prezentace MMR, agentury Czech tourism a krajů, 
která by přinesla výrazné úspory nákladů (odhadovaný náklad na kraj při společné prezentaci 
250,- tis. Kč včetně delegace).  
Bližší v přiložené prezentaci. 
V debatě členové Rady nastínili další možnosti pomoci společné prezentaci krajů na EXPO 
2010. 
 
Usnesení Rady AKČR č. 175 ze dne 11. září 2009    
Rada Asociace krajů České republiky  
 

I.  bere na vědomí 
  informaci o nabídce Ministerstva pro místní rozvoj na společnou prezentaci na 
Světové výstavě Expo 2010 v Shanghai a možnostech spolupráce v oblasti 
cestovního ruchu podanou ministrem pro místní rozvoj Ing. Rostislavem 
Vondruškou  

 
II.  doporučuje kraj ům   

využít nabídky Ministerstva pro místní rozvoj na společnou prezentaci na Světové 
výstavě Expo 2010 v Shanghai 

 
Hlasování: z 8 přítomných členů Rady – pro hlasovalo 8. Usnesení bylo přijato. 
 
V závěru svého vystoupení přislíbil ministr Ing. R. Vondruška přijmout v nejbližší době 
zástupce krajů k problematice výzvy k programu na obnovu infrastrukturního majetku krajů. 
 
PhDr. Karel Schwarz, předseda Asociace nestátních neziskových organizací v ČR 
 
V úvodu předseda Asociace nestátních neziskových organizací v ČR PhDr. Schwarz ocenil, že 
po 20 letech konečně dochází k podpisu dokumentu o společné aktivitě orgánů samosprávy a 
vrcholového orgánu nestátních neziskových organizací. Informoval o struktuře nestátních 
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neziskových organizací v ČR (aktivně činných cca 20.000 organizací) i o historii vzniku 
struktury „zezdola“. Jako hlavní úkoly definoval prosazování zájmů neziskových organizací, 
spolupráci na čerpání evropských fondů a spolupráce s veřejnou správou. V další části 
vystoupení uvedl 1. místopředseda Asociace Bc. Ladislav Krajdl informace z činnosti Rady 
vlády pro nestátní neziskové organizace a jejího Výboru pro regiony. V závěru uvedli oba hosté 
východiska pro zpracování Metodického doporučení, které bude na krajskou úroveň aplikovat 
zásady podepsaného Memoranda.  
Bližší informace naleznete v přiložené prezentaci.  
 
Usnesení Rady AKČR č. 176 ze dne 11. září 2009  
Rada Asociace krajů České republiky 

 
I.        bere na vědomí  

seznámení s cíli a podmínkami práce Asociace nestátních neziskových organizací v 
ČR  

 
Hlasování: z 8 přítomných členů Rady – pro hlasovalo 8. Usnesení bylo přijato. 
 
Dr. Zdeněk Pernes, předseda Rady seniorů ČR 
Předseda Rady seniorů seznámil členy Rady s cíli organizace a s hlavními aktivitami ve vztahu 
k seniorské populaci. Kritizoval nedostatečné aktivity vlády. Vyjádřil snahu dosáhnout větší 
koordinace aktivit organizací jako Svaz důchodců, Rada seniorů a Svaz bojovníků za svobodu. 
Poděkoval za možnost účastnit se v některých krajích „kulatých stolů“. K podepisovanému 
Memorandu uvedl, k němu nemá připomínek, že je však třeba je dotáhnout do podoby typové 
smlouvy. 
 
Usnesení Rady AKČR č. 177 ze dne 11. září 2009 
Rada Asociace krajů České republiky 
 

I.        bere na vědomí  
seznámení s cíli a podmínkami práce Rady seniorů ČR a Memorandum o spolupráci 
AKČR a Asociace nestátních neziskových organizací ČR (dále jen Memorandum), 

 
II.        pověřuje 

předsedu Asociace krajů ČR, Mgr. Michala Haška 
 podpisem Memoranda, 

 
III.        žádá členy  

o naplňování Memoranda na úrovni jednotlivých krajů 
 
IV.        ukládá  

řediteli Kanceláře AKČR  Ing. Martinu Bělčíkovi ve spolupráci s Komisí Rady 
AKČR pro sociální záležitosti připravit návrh typové smlouvy k zajištění praktické 
aplikace Memoranda 

        Termín:  do 30.9.2009 
 

Hlasování: z 8 přítomných členů Rady – pro hlasovalo 8. Usnesení bylo přijato. 
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Ing. Pavel Štefka, obchodní ředitel Tatra, a.s. 
 
Ve svém vystoupení seznámil Ing. Štefka členy Rady s historií automobilky, se současným 
výrobním programem vhodným pro kraje a obce a obchodní politikou firmy. V prezentaci 
představil současnou dealerskou síť firmy i data o prodeji v posledních letech.  
Bližší informace naleznete v přiložené prezentaci. 
Další součástí prezentace bylo předvedení části výrobního programu firmy Tatra a.s na 
parkovišti před hotelem Troyer. 
 
E. Závěr 

 
Po vystoupeních hostů ukončil místopředseda Asociace krajů ČR Mgr. R. Martínek zasedání 
Rady.  
 
 

Mgr. Michal Hašek, v.r.  
                     předseda Asociace krajů ČR 
 

Zapsal:  
JUDr. Rostislav Duchoň 
Ve Frenštátě pod Radhoštem , dne 11. září 2009 
 
 


