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Z Á P I S  
z 12. zasedání Rady Asociace krajů České republiky v jejím 3. funkčním období, 

konaného dne 26. března 2010 v Jablonci nad Nisou 
 

 
Přítomní členové Rady AKČR : 

 
1. MUDr. Jiří Běhounek, hejtman kraje Vysočina 
2. Doc. MUDr. Milada Emmerová, hejtmanka Plzeňského kraje 
3. Ing. Martin Tesařík, hejtman Olomouckého kraje 
4. Bc. Stanislav Eichler, hejtman Libereckého kraje 
5. Bc. Lubomír Franc, hejtman Královéhradeckého kraje 

 
Přítomní zástupci člena Rady AKČR : 

1. Ing. Miloš Petera, náměstek hejtmana Středočeského kraje 
2. Ing. Petr Navrátil, náměstek hejtmana Karlovarského kraje 
3. Miroslav Novák, náměstek Moravskoslezského kraje 

 
Jednání Rady AKČR probíhalo podle následujícího časového harmonogramu: 
 
 

09.00 – 09.05 Zahájení - přivítání účastníků zasedání a zahájení 12. zasedání Rady 
Asociace krajů ČR místopředsedou Rady  

 
 

09.05 – 12.40  Zasedání Rady AKČR - projednávání materiálů 
 
12.40 – 13.00  Vystoupení hostů  
 
13.35 – 14.15  Tisková konference  

 
14.20 – 15.30  Společný oběd členů Rady AKČR  

 
15.40   Ukončení 12. zasedání Rady AKČR 
 

 
A. Zahájení vlastního jednání Rady Asociace krajů České republiky, 

schválení programu jednání 
 

Místopředseda Rady AKČR a hejtman Vysočiny MUDr. Jiří Běhounek, pověřený předsedou 
Rady AKČR řízením zasedání, přivítal přítomné členy Rady resp. zastupující náměstky 
hejtmana a omluvil neúčast předsedy a I. místopředsedy Rady. Navržený program jednání, vč. 
konání tiskové konference byl vzhledem k  neusnášeníschopnosti Rady konsensuálně 
akceptován všemi přítomnými členy Rady. V úvodu seznámil vlastník areálu „Břízky“p. Vorel 
účastníky zasedání se stručnou historií areálu, datující se od r. 1890 a zejména s posledními 
kroky ve výstavbě sportovišť areálu, které byly realizovány s podporou kraje m.j. z prostředků 
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NUTS II. Za představení areálu předsedající místopředseda Rady MUDr. J. Běhounek 
poděkoval. Hejtman Libereckého kraje Bc. St. Eichler poté z pozice hostitele všechny 
účastníky zasedání Rady srdečně přivítal, předal členům Rady osobní dárky a avizoval 
návštěvu horského hotelu Ještěd v rámci zasedání, během které se členové Rady budou moci 
seznámit se současným stavem této technické památky.  
 

 
B. Organizační záležitosti:  

 

V části jednání věnované upřesnění důležitých termínů byly upřesněny další podrobnosti  13. 
zasedání Rady v Kroměříži vč. doprovodného programu; dále byly upřesněny detaily  k 
 průběhu zasedání předsednictva Rady v rámci konference ISSS v Hradci Králové 
Nerozhodnuta zůstává otázka konání květnového zasedání Rady v Brně (možný termín 20.5); 
s tím, že rozhodnutí padne na 13. zasedání Rady. V rámci části jednání věnované záštitám 
byla odsouhlasena účast ředitele Státního ústavu pro kontrolu léčiv dr. M. Beneše na 
některém z příštích zasedání Rady. Ředitel Kanceláře Ing. M. Bělčík upřesnil některé detaily 
k zápisu z minulého zasedání (úprava usnesení k zápisu z Komise Rady AKČR pro 
zdravotnictví). Místopředseda Rady MUDr. J. Běhounek informoval o aktuálním stavu a 
složení krizového týmu krajů pro oblast zdravotnictví. 

 

a) připomenutí důležitých termínů, známých Kanceláři AKČR ke dni 24. února 
2010 vč. termínů zasedání Rady AKČR: 

- 12. až 14. dubna 2010 Hradec králové ISSS, zasedání předsednictva AKČR 

- 22. - 23. dubna. 2010 13. zasedání Rady AKČR Kroměříž 

- květen 2010  14. zasedání Rady AKČR Brno 

- 14.-15.dubna 2010            plenární zasedání Výboru regionů 

- 28. – 29. května 2010 volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České 
republiky 

- 9.-10. června 2010           plenární zasedání Výboru regionů 

- 24.-25. června 2010 15. zasedání Rady AKČR v Olomouci 

- 6.-7.října 2010                plenární zasedání Výboru regionů 

- říjen - listopad 2010 komunální volby a volby do zastupitelstva hl. města 
Prahy 

- 1.-2.prosince 2010            plenární zasedání Výboru regionů 

 

b) připomenutí termínů konání zasedání komisí Rady, známých Kanceláři AKČR 
ke dni 24. února 2010:  

- 30. března 2010  Odborná pracovní skupina Rady AKČR pro legislativu 

- 7. dubna 2010   Komise AKČR pro zdravotnictví, Zlín 

- 13. – 14. dubna 2010 Komise Rady AKČR pro sociální záležitosti, Luhačovice 
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- 15. – 16. dubna 2010   Komise Rady AKČR pro školství a sport, Ovčárna 

- 30. dubna 2010  Komise Rady AKČR pro financování krajů 

- duben 2010  Komise Rady AKČR pro vztahy s veřejností 

- není určeno  Revizní komise Rady AKČR 

 

c) přehled převzatých záštit: 

• 14. ročník celorepublikové soutěžní přehlídky řemesel SUSO (Ostrava – 
výstava „Dům a byt“ listopad 2009, Olomouc- výstava „Stavotech“ 11. -13. 3. 
2010, Lysá nad Labem – výstava „Stavitel“12. – 14. 2. 2010, Litoměřice  - 
výstava „Můj dům, můj hrad“ 30.4. – 3.5. 2010, Karlovy Vary – výstava FOR 
ARCH Karlovy Vary červen 2010 a finále soutěže v Praze při FOR ARCH 
2010 21. – 25. 9. 2010). 

• XIII. ročník mezinárodní konference Internet ve státní správě a samosprávě 
(ISSS/LORIS 2010), která se bude konat ve dnech 11. – 13. dubna 2010 
v Kongresovém centru Aldis v Hradci Králové 

• Sportovní projekt pro mateřské školy Sportovní hry MŠ 2010 

• Významné akce pořádané Folklorním sdružením ČR v roce 2010: 

- VII. Mezinárodní folklorní festival Pražský jarmark, 26. – 31. 8. 2010 
- XVIII. Mezinárodní festival dětských folklorních souborů „Písní a tancem“, 
9. - 12. 9. 2010 v Luhačovicích 
- X. Koncerty „Zpěváček – Slávik“ a „Zpíváme pro radost“, 9. – 10. 10. 2009 
- XVI. Celostátní soutěž dětských zpěváků lidových písní „Zpěváček“, 14. – 
15. 6 2010 ve Velkých Losinách 
 

• Českému svazu zpracovatelů masa na akce konané u příležitosti 700. let oslav 
udělení privilegií řeznickému cechu (Salima -3.3. 2010, Výstava Země 
živitelka 27. 8. 2010, Skalský dvůr 2010, Zakončení oslav, Národní 
zemědělské muzeum, soutěž „Řeznická sekera- 24. 4. 2010“ a soutěž 
„Přehlídka odborných dovedností“) 

• 21. Mezinárodnímu stavebnímu veletrhu FOR ARCH 2010, souběžně 
probíhajícím veletrhům a zároveň souvisejícímu doprovodnému programu, 
který se bude konat 21. – 25. září 2010 v Pražském veletržním areálu Letňany. 

• Mezinárodní potravinářské veletrhy Salima, které se konala 2. – 5. 3. 2010 
v Brně. 

• Konference nevládních agrárních organizací nových členských zemí EU, která 
se konala 23. 3. 2010 v Brně v rámci veletrhu AGROTECH 2010. 

• Projekt „14. Klenotů v srdci Evropy“ – Jana Berg. 

• Konference PORTA MORAVICA, která se konala 17. – 18. 3. 2010 v Ostravě. 

• Festival fotbalového srdce, který se bude konat 26. – 27. 6. 3. 2010 v Moravské 
Třebové. 
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• Filmový dokument „Arnošt Lustig – devět životů“ 

• Soutěžím „Česká dopravní stavba roku 2009“, která se bude konat 25. 5. 2010 
v Praze a „Český energetický a ekologický projekt roku 2009“, která se bude 
konat 22. 11. 2010 v Praze. 

• Festival Americké jaro, který se bude konat v průběhu celého roku 2010. 

 

d) informace o žádostech organizací o vystoupení jejich zástupců na některém z 
nejbližších zasedání Rady AKČR, které Kancelář AKČR eviduje ke dni 24. 
února 2010: 

• PaedDr. Slávek Hrzal, ředitel ankety Zlatý Ámos,  

• Téma: představení ankety Zlatý Ámos 

• zástupci České doteky hudby, Em-Art 

• Ing. Oldřich Vlasák, předseda Svazu měst a obcí ČR 

• Ing. Dana Drábová, Ph.D., předsedkyně SÚJB, Téma: Radonový program ČR 

• PharmDr. Martin Beneš, ředitel Státního ústavu pro kontrolu léčiv 

• Victor Julian Hernandez Leon, velvyslanec Bolívarovské republiky Venezuela 

• Doc.MgA Jan Burian, předseda Asociace profesionálních divadel, ředitel Divadla 
J. K. Tyla  

• PharmDr. Martin Beneš, ředitel Státního ústavu pro kontrolu léčiv 

 

 

C.Projednávání materiálů 

 
1. Zápis z 11. zasedání Rady Asociace krajů ČR konaného dne 26. února 2010 v Jirkově 
 

Rada bez připomínek zápis z 11. zasedání Rady AKČR akceptovala.  

 

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

20. února 2010 do 19. března 2010 
 

Projednáno bez připomínek a akceptováno.  

K bodu bylo formulováno usnesení č. 283 

 

 
3. Zápis ze zasedání Komise Rady AKČR pro zemědělství a životní prostředí, které se konalo 

dne  3.března  2010 v Brně 
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Bod uvedl přítomný předseda komise, náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Miroslav 
Novák. Místopředseda Rady Ing. M. Tesařík upozornil na souvislosti možného přesunu 
prostředků EU do programu na financování čištění městských odpadních vod. Nám. M. Novák 
upřesnil technické možnosti realokace. Zároveň bylo dohodnuto zařadit problém přesunu 
prostředků z čistě zemědělských projektů Mze na projekty VaK a drobné stavby na pořad 
jednání s premiérem v druhé polovině dubna. 
   
K bodu bylo formulováno usnesení č. 284 
 
 
4. Zápis ze zasedání Komise Rady AKČR pro dopravu, které se konalo dne 

26. února 2010 v Hradci Králové 
 
V rámci projednání upozornil ředitel Kanceláře Ing. M. Bělčík na dobrou součinnost krajů 
při formulování stanoviska při urgentním projednání otázky povinnosti k odkupu drážních 
vozidel v zákoně o veřejných službách v přepravě cestujících a informoval o tom, že 
uvažovaná schůzka s ministrem dopravy o dlouhodobé dopravní sektorové strategii a otázce 
mýtného na silnicích 2.a 3. třídy  se nekonala. 
 
K bodu bylo formulováno usnesení č. 285 
 
 
 
5. Zápis ze zasedání Komise Rady AKČR pro integrovaný záchranný systém, které se 
konalo ve dnech 24.-25. února 2010 v Telči 
 

Předsedající místopředseda Rady MUDr. J. Běhounek informoval o svém jednání s ministrem 
vnitra o problematice krizové infrastruktury a  upozornil na rizika vyplývající z navrhované 
 nové právní úpravy krizového řízení. Pracovník Kanceláře JUDr. R. Duchoň informoval o  
návrhu dopisu předsedy Rady  ministru vnitra ve věci novelizace zák. č. 240/200 Sb., o 
krizovém řízení. Místopředseda Rady Ing. M. Tesařík požádal o informaci ke stavu 
zpracování  legislativního  návrhu Olomouckého kraje ve věci možných úprav zákona o 
krajích a zákona o hl. městě Praze; ředitel Kanceláře |Ing. M. Bělčík vysvětlil možnosti 
předložení návrhu. Místopředseda Rady MUDr. J. Běhounek poté vyzvedl některé rizikové  
aspekty návrhu. Pracovník Kanceláře JUDr. R. Duchoň upozornil na nevyjasněnost věcného 
řešení ve srovnání s relativní legislativní jednoduchostí návrhu. Bylo dohodnuto, že návrh 
bude předložen Radě AKČR v září t.r.. 

K bodu bylo formulováno usnesení č. 286 

 

 

6. Zápis ze zasedání Komise Rady  AKČR pro sociální záležitosti, které se konalo ve dnech 
2.- 3. února 2010 v Pardubicích 

 

K bodu II. návrhu usnesení vystoupil místopředseda Rady Ing. M. Tesařík s vysvětlením cílů a 
podmínek  celostátní soutěže “Každý může být hvězdou“, s návrhem na rotaci pořádání 
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soutěže mezi kraji a s doporučením na akceptaci doporučení komise v otázce přizvání Mgr. S. 
Součkové.  

K bodu bylo formulováno usnesení č. 287 
 
 

7. Přehled zastoupení Asociace krajů ČR  v externích orgánech 
 

 

Ředitel Kanceláře Ing. M. Bělčík seznámil účastníky zasedání s s průběžným udržováním 
databáze zastoupení AKČR v externích orgánech. Pracovnice Kanceláře Ing. E. Vrbová 
k dotazu místopředsedy Rady Ing. M. Tesaříka vysvětlila technickou chybu při aktualizaci 
seznamu zástupců Olomouckého kraje. 
 
K bodu bylo formulováno usnesení č. 288 

 
 

 8. Různé a) Žádost o převzetí záštity a poskytnutí finančního příspěvku AKČR nad akcí 
„Machr roku 2010“ (celostátního projektu pro učňovskou mládež) 

 
Usnesení formulováno v rámci vystoupení hosta 
 
 

8.Různé b) Informace o přípravě soutěže „CSR 2010 – Společenská odpovědnost firem“ 
 
K bodu bylo bez rozpravy formulováno usnesení č. 289 
 
 

8. různé c) Žádost Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR o udělení záštity 
Asociace krajů ČR soutěži „Biblioweb – nejlepší knihovnický web“ 

Ředitel Kanceláře Ing. M. Bělčík vysvětlil historii soutěže a přístup AKČR v minulých letech. 
Bylo dohodnuto doplnění usnesení o pověření zástupců Rady k předání cen v průběhu 
konference ISSS. 

 
K bodu bylo formulováno usnesení č. 290 

 

 
8. Různé d)Memorandum o spolupráci   mezi AKČR a Národní sítí akčních skupin České 
republiky, o.s. 

  
Usnesení formulováno v rámci vystoupení hosta 
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9. Informace o stavu projektu AbKap 
 
Ředitel Kanceláře Ing. M. Bělčík vysvětlil podrobnosti zrušení otevřeného řízení a potvrdil, že 
pokud nebude reálná využitelnost živnostenského oprávnění Asociace, bude účinnost 
oprávnění přerušena.  
 
K bodu bylo formulováno usnesení č. 291 
 

 
V rámci projednávání bodu Různé informoval předsedající místopředseda Rady MUDr. J. 
Běhounek o otázce redukce poboček VZP (kraj Plzeňský a Karlovarský). Problém byl ze 
strany členů Rady v diskusi shledán jako závažný a bylo dohodnuto, že by měl  být otevřen na 
jednání s předsedou vlády. Dále zmínil  aktuální vývoj v otázce kardiocenter, kde poděkoval 
všem, kteří se na reakci krajů na opatření MZDr podíleli. Dále uvedl místopředseda Rady 
MUDr. J. Běhounek podrobnosti o jednání s ředitelem VZP MUDr. Horákem o otázce výše 
záloh pro zdravotnická zařízení v r. 2010 (zálohy nižší o cca 1,5 mld Kč) a o aktuální situaci 
v podepisování smluv zdravotnických zařízení zřizovaných kraji se zdravotními pojišťovnami. 
V otázce vzdělávání lékařů byla konstatována neúčinnost a nevhodnost stávajícího systému 
s tím, že o otázce musí být jednáno na setkání hejtmanů s vybranými ministry u předsedy 
vlády. 
Dále informoval o stavu příprav zakladatelské smlouvy Asociace krajských nemocnic a o 
nutnosti určení konkrétního data pro formální vznik Asociace. V závěru bloku byla upřesněna 
některá témata z oblasti zdravotnictví pro jednání hejtmanů s předsedou vlády 21. dubna t.r. 
a sděleny některé informace o vyplňování dotazníků zaslaných krajům poradenskou firmou 
Ernst/Young. 
Místopředseda Rady Ing. M. Tesařík avizoval rezignaci Bc. Miroslava Petříka na  funkci 
předsedy Komise Rady pro cestovní ruch  a navrhnul do funkce jmenovat dosavadní 
místopředsedkyni komise Ing. Lidii Vajnerovou, statutární náměstkyni hejtmana Libereckého 
kraje. Po stručném představení kandidátky hejtmanem Libereckého kraje Bc. St. Eichlerem 
bylo dohodnuto připravit změnu na příští zasedání Rady.  
 
D.Vystoupení hostů 

Dr. Václav Marek – „Česká hlava“ – představil předchozí projekty a jejich zaměření (věda) 
a vysvětlil podstatu současného projektu zaměřeného na učňovskou mládež. Vyzvedl veřejný 
charakter akcí a jejich dobrovolnost. Seznámil účastníky zasedání s některými obdobně 
zaměřenými předchozími projekty („Věda a technika v ulicích Plzně“). Za rozhodující označil 
m.j. ekonomické zabezpečení akcí (vliv výše odměn pro účastníky a rozdělení odměny mezi 
účastníka a školské zařízení) a nezpochybnitelnost výsledků (autoritativní porota soutěže). 
Jako užitečnou součást akce označil i pořádání kulatých stolů pro účastníky a jejich 
pedagogy. V závěru prezentace se věnoval dr. Marek pořádání letošního ročníku soutěže, 
která se koná 16. září t.r. v Liberci  a její další ročníky by se měly postupně konat v sídlech 
krajů. V závěru se věnoval konkrétní spolupráci s kraji, konkrétně s náměstky hejtmanů pro 
oblast školství. V diskusi se místopředseda Rady Ing. M. Tesařík zabýval možnostmi šíření 
informací o akcích a zároveň se jménem Olomouckého kraje přihlásil k pořádání dalšího 
ročníku akce. Předsedající místopředseda Rady MUDr. J. Běhounek jako závěr navrhnul 
prezentaci akce prostřednictvím Komise Rady AKČR pro školství, což bylo akceptováno.   

Místopředsedkyně Rady doc. MUDr.M. Emmerová, CSc. seznámila závěrem účastníky 
zasedání s krajskou akcí „Řemeslo má zlaté dno“ a zároveň se přihlásila jménem kraje 
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k pořádání dalšího ročníku akce (po kraji Olomouckém). Místopředseda Rady MUDr. J. 
Běhounek poděkoval za prezentaci a rozloučil se s hostem.  

   

 K bodu bylo formulováno usnesení č. 292 

 

 

Bc. František Winter  - „Národní síť místních akčních skupin České republiky“ – 
představil historii, organizační strukturu a způsob práce Národní sítě MAS jako způsobu 
spolupráce mezi neziskovým sektorem a státní správou, s uplatňováním metody „LEADER“, 
se způsobem financování projektů a spoluprací s partnerskými organizacemi a projekty. 
Upřesnil způsoby spolupráce MAS s kraji, zejména se věnoval možnosti podílu MAS na 
vytváření strategie krajů. V diskusi se hejtman Libereckého kraje Bc. St. Eichler zabýval 
konkrétními případy obtížné udržitelnosti projektů po delší časový interval. Místopředseda 
Rady MUDr. J. Běhounek poděkoval za prezentaci a s hostem se rozloučil.  

 

K bodu bylo formulováno usnesení č. 293 
Memorandum o spolupráci mezi AKČR a Národní sítí místních akčních skupin ČR bylo 
parafováno v rámci tiskové konference. 

 

Závěrem jednání Rady vysvětlil ředitel Kanceláře Ing. Martin Bělčík krátce podrobnosti výzvy 
Ministerstva vnitra na nákup informačních technologií pro kraje, vysvětlil úlohu generálního 
konzultanta, hrazeného z prostředků ministerstva (vítěz soutěže firma BDO IT) a 
předpokládaný časový průběh akce. V krátké diskusi byly zmíněny zejména rozdílné výchozí 
podmínky krajů pro přihlášení se do výzvy.  

 
 

E.Závěr  

 

Po vystoupení hostů ukončil místopředseda Rady Asociace krajů ČR a hejtman Vysočiny 
MUDr. J. Běhounek zasedání Rady Asociace krajů ČR a poděkoval hejtmanovi Libereckého 
kraje Bc. St. Eichlerovi, pracovníkům Krajského úřadu Libereckého kraje a pracovníkům 
Kanceláře AKČR za přípravu zasedání.  

 
 
 
 

 Mgr. Michal Hašek, v. r.  
       předseda Rady Asociace krajů ČR 
 
 
 
zapsal: Rostislav Duchoň 
v Jablonci nad Nisou 26. března 2010 
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U S N E S E N Í 

      

Rady Asociace krajů České republiky 
 

Číslo: 283 
ze dne 26. března 2010 

 

 

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

20. února 2010 do 19. března 2010 

 

 

 

 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

 

I. schvaluje podle usnesení Rady AKČR č. 25 ze dne 11. února 2005 toto rozhodnutí 

předsedy Rady AKČR přijaté v období od  20.února 2010 do 19. března 2010: 

 

- udělení záštity soutěži „Vesnice roku 2010“ (č.j. Ode 71/2010). 

 

 

 

Mgr. Michal Hašek 

předseda Rady 

Asociace krajů ČR 

        



   

Tisk: usnesení č. 284 

Předkladatel: ředitel Kanceláře AKČR 

Číslo zasedání, datum, místo: 12. zasedání Rady dne 26. března 2010 v Jablonci nad Nisou  
3. funkční období Rady AKČR 2008-2012 

 

  

U S N E S E N Í 

 

Rady Asociace krajů České republiky 
 

Číslo: 284 
ze dne 26. března 2010 

 

 

Zápis ze zasedání Komise Rady AKČR pro zemědělství a životní prostředí, které se konalo 

dne 3. března 2010 v Brně 

 

 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

I. bere na vědomí  

zápis ze zasedání Komise Rady AKČR pro zemědělství a životní prostředí, které 

se konalo dne 3. března 2010 v Brně 

 

II. vyzývá  

Ministerstvo zemědělství k navýšení rozpočtu opatření III.2.1 Obnova a rozvoj 

vesnic tak, aby mohly být plněny závazky České republiky z rámcové směrnice 

EU o čištění městských odpadních vod 

 

III. ukládá 

předsedovi Komise Rady AKČR pro zemědělství a životní prostředí Miroslavu 

Novákovi připravit za AKČR podklady pro jednání s Ministerstvem zemědělství 

v souladu s bodem II. usnesení 

 

IV. pověřuje 

místopředsedu Rady AKČR Ing. Martina Tesaříka a předsedu Komise Rady 

AKČR pro zemědělství a životní prostředí Miroslava Nováka jednáním 

s Ministerstvem zemědělství souladu s bodem II. usnesení 

            

 

 

Mgr. Michal Hašek 

předseda Rady 

Asociace krajů ČR 

  

 

 



   

Tisk: usnesení č. 285 

Předkladatel: ředitel Kanceláře AKČR 

Číslo zasedání, datum, místo: 12. zasedání Rady dne 26. března 2010 v Jablonci nad Nisou  
3. funkční období Rady AKČR 2008-2012 

 

  

U S N E S E N Í 

 

Rady Asociace krajů České republiky 
 

Číslo: 285 
ze dne 26. března 2010 

 

 

Zápis ze zasedání Komise Rady AKČR pro dopravu, které se konalo dne 26. února 2010 

v Hradci Králové 

 

 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

I. bere na vědomí  

zápis ze zasedání Komise Rady AKČR pro dopravu, které se konalo dne 26. února 

2010 v Hradci Králové 

 

II. zřizuje  

pracovní skupinu pro řešení protihlukových opatření podél komunikací s cílem 

iniciovat proces legislativní změny vládního návrhu zákona dle usnesení Komise 

pro dopravu, ve složení: 

Mgr. Alois Mačák – předseda komise 

Robin Povšík – člen komise 

Ing. Libor Joukl – člen komise 

Ing. Ivo Muras – člen komise, 

 

III. pověřuje 

1) předsedu Rady AKČR Mgr. Michala Haška 

a) aby požádal Ministerstvo dopravy o součinnost s kraji a zastoupení AKČR 

v pracovní skupině při přípravě dokumentu „Dlouhodobý plán rozvoje 

dopravní infrastruktury“, který bude na „Dopravní sektorové strategie“ 

navazovat  

b) aby požádal České dráhy a.s. o předložení harmonogramu a věcného plnění 

uskutečněných výběrových řízení na pořízení nových kolejových vozidel 

v rámci všech krajů a informaci o záměrech využívání jednotlivých nádraží 

a zastávek v krajích v příštích letech 

c) aby požádal Ministerstvo dopravy o vypracování metodiky výkaznictví a 

kontroly poskytnutých finančních prostředků dle bodu II/ 5 usnesení vlády 

ČR ze dne 18. ledna 2010 č. 54 (čekání řidičů mezi spoji) 

 

2) místopředsedu komise Rady AKČR pro dopravu Ing. Jaroslava Drozda 



   

Tisk: usnesení č. 285 

Předkladatel: ředitel Kanceláře AKČR 

Číslo zasedání, datum, místo: 12. zasedání Rady dne 26. března 2010 v Jablonci nad Nisou  
3. funkční období Rady AKČR 2008-2012 

 

  

projednáním dalšího postupu při financování dopadů nařízení vlády za 

úhrady zvýšené odměny za čekání řidiče mezi spoji s Ministerstvem 

dopravy 

IV. doporučuje krajům 

a) odeslat individuální žádosti kvantifikující zvýšení nákladů za čekání řidičů mezi 

spoji na Ministerstvo dopravy v následujících letech 

b) využití informací o metodě PPP při tvorbě svých koncepcí a strategických 

dokumentů 

c) krajům využití informací a metodik uvedených v publikaci Institutu pro 

evropskou integraci „ Doprava a životní prostředí“ při posuzování efektivnosti i 

vlivu na životní prostředí ve svých rozvojových záměrech 

  

 

 

  

Mgr. Michal Hašek 

předseda Rady 

Asociace krajů ČR 

  

 

 



   

Tisk: usnesení č. 286 

Předkladatel: ředitel Kanceláře AKČR 

Číslo zasedání, datum, místo: 12. zasedání Rady dne 26. března 2010 v Jablonci nad Nisou  
3. funkční období Rady AKČR 2008-2012 

 

  

U S N E S E N Í 

 

Rady Asociace krajů České republiky 
 

Číslo: 286 
ze dne 26. března 2010 

 

 

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

ve dnech 24.-25.února 2010 v Telči 

 

 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

I. bere na vědomí  

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

se konalo ve dnech 24.-25. února  2010 v Telči 

 

  

Mgr. Michal Hašek 

předseda Rady 

Asociace krajů ČR 

 

 

 



   

Tisk: usnesení č. 287 

Předkladatel: ředitel Kanceláře AKČR 

Číslo zasedání, datum, místo: 12. zasedání Rady dne 26. března 2010 v Jablonci nad Nisou  
3. funkční období Rady AKČR 2008-2012 

 

  

pro spis 

U S N E S E N Í 

 

Rady Asociace krajů České republiky 
 

Číslo: 287 
ze dne 26. března 2010 

 

 

Zápis ze zasedání Komise Rady AKČR pro sociální záležitosti, které se konalo ve dnech  

 2. – 3. února 2010 v Ostravě 

 

 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

I. bere na vědomí  

zápis ze zasedání Komise Rady AKČR pro sociální záležitosti, které se konalo ve 

dnech  2. – 3. února 2010 v Ostravě 

 

II. akceptuje  

doporučení komise Rady AKČR pro sociální záležitosti přizvat na  příští zasedání 

Rady Mgr. Simonu Součkovou a nechat se informovat o záměru uspořádat po 

záštitou AKČR celostátní soutěž „Každý může být hvězdou“ a seznámit se 

s finančními požadavky organizátorů. 

  

 

 

 

  

Mgr. Michal Hašek 

předseda Rady 

Asociace krajů ČR 

  

 

 



   

Tisk: usnesení č. 288 

Předkladatel: ředitel Kanceláře AKČR 

Číslo zasedání, datum, místo: 12. zasedání Rady dne 26. března 2010 v Jablonci nad Nisou  
3. funkční období Rady AKČR 2008-2012 

 

  

U S N E S E N Í 

 

Rady Asociace krajů České republiky 
 

Číslo: 288 
ze dne 26. března 2010 

 

 

Přehled zastoupení Asociace krajů ČR  v externích orgánech 

 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

I. bere na vědomí  

informaci o osobách nominovaných do externích orgánů za Asociaci krajů ČR 

podle přehledu zpracovaného ke dni 21.března 2010 

 

 

 

Mgr. Michal Hašek 

předseda Rady 

Asociace krajů ČR 

 

  

  

 

 



   

Tisk: usnesení č. 289 

Předkladatel: ředitel Kanceláře AKČR 

Číslo zasedání, datum, místo: 12. zasedání Rady dne 26. března 2010 v Jablonci nad Nisou  
3. funkční období Rady AKČR 2008-2012 

 

  

U S N E S E N Í 

 

Rady Asociace krajů České republiky 
 

Číslo: 289 
ze dne 26. března 2010 

 

Informace o přípravě soutěže „CSR 2010 – Společenská odpovědnost firem“ 

 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

I. bere na vědomí 

průběžnou informaci o přípravě soutěže „CSR 2010– Společenská odpovědnost 

firem“  

 

 

 

      

Mgr. Michal Hašek 

předseda Rady 

Asociace krajů ČR 

 

  

  

 

 



   

Tisk: usnesení č. 290 

Předkladatel: ředitel Kanceláře AKČR 

Číslo zasedání, datum, místo: 12. zasedání Rady dne 26. března 2010 v Jablonci nad Nisou  
3. funkční období Rady AKČR 2008-2012 

 

  

U S N E S E N Í 

 

Rady Asociace krajů České republiky 
 

Číslo: 290 
ze dne 26. března 2010 

 

Žádost Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR o udělení záštity Asociace 

krajů ČR soutěži „Biblioweb – nejlepší knihovnický web“ 

 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

I. bere na vědomí 

žádost Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR o udělení záštita 

Asociace krajů ČR na soutěží „Biblioweb – nejlepší knihovnický web“ 

II. souhlasí  

s udělením záštity AKČR soutěži „Biblioweb – nejlepší knihovnický web“ 

 

III. schvaluje  

náklady spojené s propagací AKČR v rámci soutěže v celkové výši 40.000,- Kč 

 

IV. pověřuje 

místopředsedu  Rady AKČR MUDr. Jiřího Běhounka a hejtmana 

Královéhradeckého kraje Bc. Lubomíra France předáním ceny v soutěži 

 

 

 

Mgr. Michal Hašek 

předseda Rady 

Asociace krajů ČR 

  

 

 

 

  

  

 

 



   

Tisk: usnesení č. 291 

Předkladatel: ředitel Kanceláře AKČR 

Číslo zasedání, datum, místo: 12. zasedání Rady dne 26. března 2010 v Jablonci nad Nisou  
3. funkční období Rady AKČR 2008-2012 

 

  

 

U S N E S E N Í 

       

Rady Asociace krajů České republiky 
 

Číslo: 291 
ze dne 26. března 2010 

 

Informace o stavu projektu AbKap 

 

 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

I. bere na vědomí  

informaci o stavu projektu po rozhodnutí Ministerstva pro místní rozvoj 

 o zrušení nadlimitního výběrového řízení  

 

 

  

Mgr. Michal Hašek 

předseda Rady 

Asociace krajů ČR 

 

  

  

 

 



   

Tisk: usnesení č. 292 

Předkladatel: ředitel Kanceláře AKČR 

Číslo zasedání, datum, místo: 12. zasedání Rady dne 26. března 2010 v Jablonci nad Nisou  
3. funkční období Rady AKČR 2008-2012 

 

  

U S N E S E N Í 

 

Rady Asociace krajů České republiky 
 

Číslo: 292 
ze dne 26. března 2010 

 

 

Žádost o převzetí záštity a poskytnutí finančního příspěvku AKČR nad akcí „Machr 

roku 2010“ (celostátního projektu pro učňovskou mládež) 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

I. bere na vědomí 

žádost o převzetí záštity AKČR nad akcí „Machr roku 2010“ (celostátního 

projektu pro učňovskou mládež), kterou pořádá společnost Česká hlava s.r.o. 

17. září 2010 v Liberci 

  

II. souhlasí 

s udělením záštity AKČR akci „Machr roku 2010“  

 

III. schvaluje 
finanční příspěvek z rozpočtu Asociace krajů ČR na konání celostátní akce pro 

učňovskou mládež „Machr roku 2010“ v celkové výši 500.000,- Kč 

 

IV. ukládá  

řediteli Kanceláře Asociace krajů ČR Ing. Martinu Bělčíkovi 

technicky zajistit profinancování akce celostátního projektu pro učňovskou 

mládež do výše odsouhlaseného příspěvku, včetně účelového vyúčtování 

poskytnutého příspěvku 

 

V. doporučuje členům Rady 

účast na celostátní akci pro učňovskou mládež „Machr roku 2010“. 

 

      

Mgr. Michal Hašek 

předseda Rady 

Asociace krajů ČR 

   

 

 



   

Tisk: usnesení č. 293 

Předkladatel: ředitel Kanceláře AKČR 

Číslo zasedání, datum, místo: 12. zasedání Rady dne 26. března 2010 v Jablonci nad Nisou  
3. funkční období Rady AKČR 2008-2012 

 

  

U S N E S E N Í 

 

Rady Asociace krajů České republiky 

     

Číslo: 293 

ze dne 26. března 2010 

 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

I. pověřuje 

místopředsedu Rady AKČR MUDr. Jiřího Běhounka  podpisem Memoranda o 

spolupráci   mezi AKČR a Národní sítí akčních skupin České republiky, o.s. 

  

  

Mgr. Michal Hašek 

předseda Rady 

Asociace krajů ČR 

  

 

 


