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Z Á P I S  

z 16. zasedání Rady Asociace krajů České republiky v jejím 3. funkčním období, 

konaného dne 24. září 2010 v Olomouci 

 

 

Přítomní členové Rady AKČR : 

 

1. Mgr. Michal Hašek, hejtman Jihomoravského kraje 

2. MUDr. Jiří Běhounek, hejtman Vysočiny 

3. Bc. Stanislav Eichler, hejtman Libereckého kraje 

4. Ing. Martin Tesařík, hejtman Olomouckého kraje 

5. Bc. Lubomír Franc, hejtman Královéhradeckého kraje 

6. MVDr. Stanislav Mišák, hejtman Zlínského kraje 

7. PaedDr. Josef Novotný, hejtman Karlovarského kraje 

8. Mgr. Jiří Zimola, hejtman Jihočeského kraje 

 

Přítomní hosté Rady AKČR  

 

1.      Jan Tichý, náměstek hejtmana Pardubického kraje 

2.      Ing. Libor Joukl, náměstek hejtmana Vysočiny 

3.      MUDr. Michael Fischer, 1. náměstek hejtmana Olomouckého kraje 

 

Jednání Rady AKČR probíhalo podle následujícího časového harmonogramu: 

 

 
 
09.00 – 09.05 Zahájení - přivítání účastníků zasedání a zahájení 16. zasedání Rady 

Asociace krajů ČR předsedou Rady Asociace krajů 

 

09.05 – 13.45  Zasedání Rady AKČR  
 

10.30 – 13.30  Vystoupení hostů 
 

13.45 – 14.15    Tisková konference  
 

13.45 – 15.30  Společný oběd členů Rady AKČR  
 

15.35   Ukončení 16. zasedání Rady AKČR 

 

 

 

 

A. Zahájení vlastního jednání Rady Asociace krajů České republiky, 

schválení programu jednání 

 
Jednání zahájil předseda Rady AKČR Mgr. Michal Hašek, který poděkoval Olomouckému 

kraji za organizaci zasedání, přivítal účastníky jednání a seznámil je s úpravami 

navrženého programu zasedání, které vyplynuly z časových možností hostů zasedání. 
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B. Organizační záležitosti:  

 

V části věnované organizačním záležitostem vzali členové Rady na vědomí aktuální přehled 

očekávaných akcí a událostí souvisejících s činností AKČR, popř. krajů a byly upřesněny 

termíny dalších zasedání Rady AKČR :  

17. Rada -  11.-12. listopadu ve Dvoře Králové, 

leden 2011 -  Brno v rámci veletrhu Regiontour,  

duben 2011 -  Zlínský kraj, 

červen 2011 -  Liberecký kraj, 

 říjen nebo listopad 2011 -  Vysočina; 

Na návrh předsedy Rady bylo konsensuálně odsouhlaseno zařadit jako pravidelný bod 

zasedání Rady projednání zprávy zástupců krajů z Výboru regionů. 

Byla diskutována otázka zřízení poradního orgánů Rady – neformální platformy zaměřené 

nikoliv pouze na ryze ekonomickou problematiku.  

Současně byli členové Rady informováni, že na příštím jednání Rady proběhne rozloučení 

s primátorem hl. města Prahy. 

 

C. Projednávání materiálů 

 

1. Zápis z 15. zasedání Rady Asociace krajů ČR konaného dne 25.srpna 2010 v Praze  

 

Rada projednala bez připomínek zápis z 15. zasedání Rady AKČR, podepsaný předsedou 

Rady AKČR. 

 

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

 21.srpna 2010 do 16. září 2010 
 

Projednáno bez připomínek.  

K bodu bylo přijato usnesení č.347 

 

 

 

3. Zápis ze zasedání  Komise Rady Asociace krajů České republiky pro veřejnou správu, 

které se konalo dne 14. června 2010 ve Dvoře Králové nad Labem 

Projednáno bez připomínek.  

K bodu bylo přijato usnesení č.348 
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4. Zápis ze zasedání Komise Rady Asociace krajů České republiky pro dopravu, které se 

konalo dne 10. srpna 2010 v Praze 

Projednáno bez připomínek.  

K bodu bylo přijato usnesení č.349 

 

 

5. Zápis  ze zasedání Komise Rady Asociace krajů České republiky pro integrovaný 

záchranný systém, které se konalo ve dnech 8. - 9. září 2010 v Mikulově 

Projednáno bez připomínek.  

K bodu bylo přijato usnesení č.350 

 

 

6. Návrh na novelizaci zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení 

 

V debatě k problému možné novelizace zákona iniciované v srpnu 2009 místopředsedou Rady 

AKČR Ing. M. Tesaříkem zdůraznili hejtman MVDr. St. Mišák a místopředseda rady MUDr. 

J. Běhounek některá rizika vyplývající z návrhu přenosu pravomocí ze zastupitelstva na Radu 

kraje v krizových stavech (samostatné stanovisko kraje Vysočina k problematice obsaženo 

v tisku). Pracovník Kanceláře JUDr. R. Duchoň vysvětlil obtížnou genezi konsensu krajů 

k problematice. Předseda Rady AKČR Mgr. M. Hašek projednávání bodu přerušil do doby 

zpracování řádného legislativního návrhu, který zpracuje Odborná pracovní skupina Rady 

AKČR pro legislativu a který následně projde připomínkovým řízením v rámci AK. V debatě 

se někteří členové Rady vyslovili pro zařazení problematiky přenosu pravomocí spíše do 

krizového zákona (projednáván v PS ve druhém čtení) než do zákona o krajích. Předseda 

Rady Mgr. M. Hašek zdůraznil nutnost úplné legislativní čistoty návrhu jako předpokladu 

jeho průchodnosti.   

 

7. Jmenování předsedy Komise Rady Asociace krajů České republiky pro cestovní ruch 

Projednáno bez připomínek.  

K bodu bylo přijato usnesení č.351 

 

 

 

8. Stav čerpání rozpočtu AKČR k 30. červnu 2010, návrh plnění rozpočtu k 31.12.2010 

Projednáno bez připomínek.  

K bodu bylo přijato usnesení č.352 

 

 

 

9. Žádost firmy ABF o finanční příspěvek na soutěžní přehlídku řemesel SUSO 2010/2011 

Projednáno bez připomínek.  

K bodu bylo přijato usnesení č.353 
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10. Informace o veletrzích GO a Regiontour 13. až 16. ledna 2011 v Brně 

Projednáno bez připomínek.  

K bodu bylo přijato usnesení č.354 

 

  

11. Memorandum uzavřené mezi Asociací krajů České republiky a Národní radou osob se 

zdravotním postižením ČR 

V průběhu diskuse k bodu bylo k přijetí Memoranda vysvětleno, že zůstane zachováno 

autonomní právo krajů rozhodovat o konkrétních formách spolupráce i výši finančních 

nákladů.  

K bodu bylo přijato usnesení č.355 

 

V další části jednání Rady byla obšírně diskutována otázka financování Regionálních 

operačních programů po změně rozhodnutí vlády v otázce  kofinancování. Podrobně byla 

řešena zejména otázka možností zmírnění aktuálního silného tlaku na krajské rozpočty. 

Dalším tématem byl stav přípravy státního rozpočtu, zejm. otázka výdajů na sociální služby 

v r. 2011, otázka budoucího převodu oblasti sociálních služeb na kraje  (výše převodu 

finančních prostředků na sociální služby ze státu) a otázka nedostatečné úhrady nákladů na 

výkon státní správy v přenesené působnosti. V debatě uvedl hejtman Karlovarského kraje 

PaedDr.J. Novotný,výsledky průzkumu, dokládající,  že od r. 2003 se zvýšil počet úředníků 

vykonávajících přenesenou působnost na krajích o 1.100 osob, čemuž neodpovídá nárůst 

finančních prostředků. Místopředseda Rady MUDr. J. Běhounek seznámil Radu s návrhem 

dopisu předsedkyni PS PČR ve věci jednání o korektní úhradě nákladů. V debatě byly 

upřesněny možné kroky a jejich časování a zdůrazněna nutnost spolupráce se Svazem měst a 

obcí v této věci. Předsedou Rady bylo formulováno a následně přijato konsensuálně usnesení 

k problematice.  

 

K bodu bylo přijato usnesení č.356 

 

V další debatě seznámil hejtman Jihočeského kraje Mgr. J. Zimola členy Rady s možnostmi 

koordinace krajů v otázce pomoci složkám integrovaného záchranného systému při krytí 

provozních nákladů po provedených škrtech finančních prostředků vládou. Diskutována byla 

otázka priorit v této oblasti (zejm. HZS ) a  otázka odpovědnosti krajů za bezpečnost v kraji. 

Byla zdůrazněna role Bezpečnostních rad krajů jako rozhodujících orgánů v otázce 

konkrétních doporučení pomoci. V diskusi se vyjádřili všichni přítomní členové Rady a 

zastupující náměstci ke konkrétním možným formám pomoci (veřejná doprava pro PČR ve 

městech zdarma). Předseda Rady AKČR Mgr. M. Hašek doporučil působit ve směru pomoci 

složkám IZS i na obce a města (ceny pronájmů služeben). Dále uložil Kanceláři AKČR 

shromáždit jako podklad pro argumentaci důvodové zprávy k novelám k zákonu o 

rozpočtovém určení daní od r. 2OO2. Doporučil vyjasnit si během jednoho měsíce konkrétní 

požadavky HZS a PČR  a možnosti řešení v krajích a seznamovat se na místě se situací 

(služebny navržené k uzavření). Místopředseda Rady MUDr. J. Běhounek navrhnul usnesení 

Rady k problematice. 

 

K bodu bylo přijato usnesení č.357 
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Přítomný náměstek hejtmana Vysočiny a místopředseda Komise Rady AKČR pro dopravu  

Ing. L. Joukl informoval členy Rady o posledním vývoji v otázce financování regionálních 

tratí,jejich možného rušení a výhledům plnění Memoranda o dopravní obslužnosti ze strany 

Ministerstva dopravy. Předseda Rady AKČR Mgr. M. Hašek zdůraznil nezbytnost zvláštní 

schůzky Rady s ministrem dopravy V. Bártou k otázkám dopravní infrastruktury a potvrdil, že 

AKČR musí trvat na dodržení závazků z Memoranda. Podrobně byla diskutována možnost 

náhrady železničních spojů regionální autobusovou dopravou a možnosti zavedení mýtného 

na silnicích 2. a 3. třídy. 

 

V další části jednání upozornil předseda Rady Mgr. M. Hašek na nutnost pečlivě sledovat 

(cestou Kanceláře AKČR) vládní materiály s možným dopadem na kraje a zaujímat 

k zásadním materiálům koordinovaná stanoviska. Opakovaně byla diskutována otázka 

financování evropských projektů po změně rozhodnutí vlády o kofinancování, možnosti 

uzavření „starých“ výzev a vyhlídky na otevření financování  „nových“ výzev. Byly 

dohodnuty priority ve financování ze strany krajů (krajské projekty, města a obce, neziskové 

organizace)  

 

12. Návrh spolupráce Energetické sekce Hospodářské komory ČR s kraji 

 

Hejtman Karlovarského kraje PaedDr. J. Novotný představil možnosti spolupráce krajů 

s Energetickou sekcí  Hospodářské komory ČR a zkušenosti z dosavadní spolupráce. 

 

K bodu bylo přijato usnesení č.358 

 

V další části jednání informoval místopředseda Rady MUDr. J. Běhounek podrobně o stavu 

založení Asociace krajských nemocnic i o problémech v některých krajích (účast 62 nemocnic 

vč. Prahy). Datum formálního založení se bude odvíjet od termínů jednotlivých kroků, sídlo 

bude v budově KÚ Vysočiny, kontaktní místo v sídle Kanceláře AKČR. Předpoklad je 

vyjednávat již za řádně založenou AKN od 1.1.2011. 

 V další části jednání zkoordinovali přítomní členové Rady svůj postoj k některým akcím 

(Český ples ,Street Parade, Národní krojový ples). 

Předseda Rady Mgr. M. Hašek informoval o členství členů Rady v orgánech VZP 

(MUDr.J. Běhounek, PaedDr.J. Novotný). 

 

 

D. Materiály předložené Radě pro informaci 

 

- Informace o založení Asociace krajských nemocnic 

- Příprava krajů na zavedení e-Government podle 8. Výzvy 

- Financování výkonu státní správy územními samosprávnými celky v České republice 

- Setkání zástupců AKČR a Sdružení SK8 v Trnavě 04. října 2010 

- Dopis velvyslankyně Vicenové 

- Příprava 13. Národního krojového plesu Folklorního sdružení ČR 

- Nominace do Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky 
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E.Vystoupení hostů 

Mgr. Václav Pícl – místopředseda ČMKOS 

Předseda Rady Mgr. M. Hašek přivítal hosta a v úvodu ocenil kvalitu pracovních podkladů 

zpracovávaných experty odborů a to zejména v národohospodářské oblasti. Mgr. Pícl 

informoval členy Rady podrobně o stanovisku odborů k vládou navrhovaným legislativním i 

nelegislativním změnám o jejich předpokládaných dopadech na ekonomicky nejslabší vrstvy 

obyvatelstva a narušení sociálního smíru. Podrobně byla diskutována otázka platů 

v rozpočtové sféře, zejména zásahu do kompetencí krajů v odměňování zaměstnanců úřadů a 

příspěvkových organizací krajů a otázka důchodové reformy a reformy zdravotnictví. Bylo 

dohodnuto realizovat minimálně jednou ročně společné zasedání s předsedy regionálních rad 

odborů s tím, že pro jednání musejí být vždy stanovena konkrétní témata. 

Zvláštní pozornost pak byla věnována vývoji situace ve zdravotnictví (odchody 

zdravotnického personálu, již nyní chybějících 700 lékařů). Jednotliví členové Rady uvedli 

konkrétní poznatky k situaci ve zdravotnictví ve svých krajích a zkušenosti ze spolupráce 

s krajskými tripartitami. V závěru byla dohodnuta výměna stanovisek k zásadním problémům 

vč. stanovisek úzce odborných. Předseda Rady Mgr. M. Hašek poděkoval hostovi za přínosné 

setkání. 

Václav Krása – předseda Národní rady osob se zdravotním postižením 

Předseda Rady AKČR přivítal hosta a předal řízení místopředsedovi Rady Bc. St. Eichlerovi. 

Host v úvodu vystoupení charakterizoval základy přijímaného Memoranda, uvedl konkrétní 

poznatky ze spolupráce s jednotlivými kraji na společných projektech. Přítomní členové Rady 

upozornili na nezbytnou vyváženost potřeb regionálních struktur Národní rady a možností 

krajů. Předseda Rady AKČR Mgr. M. Hašek v debatě upozornil na nutnost úzké spolupráce 

Národní rady s Komisí Rady AKČR pro sociální záležitosti s tím, že Rada AKČR by řešila 

pouze záležitosti přesahující možnosti a pravomoci komise.Dále byla diskutována situace 

v budoucím převodu oblasti sociálních služeb do působnosti krajů a situace ve financování 

sociálních služeb ve státním rozpočtu na r. 2011. Předseda Rady Mgr. M. Hašek poděkoval 

hostovi za užitečné setkání a rozloučil se s ním. 

 

F.Závěr 

Po vystoupení hostů ukončil předseda Rady Asociace krajů ČR Mgr. Michal Hašek 16. 

zasedání Rady Asociace krajů ČR a poděkoval hejtmanovi Olomouckého kraje a 

místopředsedovi Rady Ing. Martinu Tesaříkovi, pracovníkům Krajského úřadu Olomouckého 

kraje a pracovníkům Kanceláře AKČR za přípravu zasedání.  

 

Pozn.: Přijatá usnesení jsou nedílnou přílohou zápisu 

 

 

 

  Mgr. Michal Hašek  

       předseda Rady Asociace krajů ČR 

 

zapsal: Rostislav Duchoň 

v Olomouci 24. září 2010 
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U S N E S E N Í 

 

Rady Asociace krajů České republiky 
 

Číslo: 347 
ze dne 24. září 2010 

 

 

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

 21.srpna 2010 do 15. září 2010 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

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

předsedy Rady přijatá v období od  20. srpna 2010 do 15. září 2010: 

 

- nominace do řídících týmů projektů IOP (č.j. Ode/200/2010), 

- udělení záštity AKČR veletrhu FOR CITY(č.j. Ode/204/2010), 

- jmenování člena Komise Rady AKČR pro informatizaci veřejné správy (č.j. 

Ode/213/2010), 

- nominace do pracovní skupiny KOVIN (č.j. Ode/214/2010), 

- potvrzení nominace do Meziresortní koordinační skupiny k transformaci péče o 

ohrožené děti (č.j. Ode/223/2010), 

- udělení záštity AKČR soutěžní přehlídce řemesel  SUSO 2010/2011 (č.j. 

Ode/225/2010). 

  

 

 

Mgr. Michal Hašek 

předseda Rady 

Asociace krajů ČR 
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U S N E S E N Í 

 

Rady Asociace krajů České republiky 
 

Číslo: 348 
ze dne 24. září 2010 

 

Zápis ze zasedání Komise Rady AKČR pro veřejnou správu, které se konalo dne 14. června 

2010 ve Dvoře Králové nad Labem 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

 

I. bere na vědomí  

 Zápis ze zasedání Komise Rady AKČR pro veřejnou správu, které se konalo    

dne 14. června 2010 ve Dvoře Králové nad Labem 

 

II. ukládá  

předsedovi Komise Rady AKČR pro financování krajů Ing. Jaroslavu Drozdovi 

spolupracovat s Komisí Rady AKČR pro veřejnou správu při jednání 

s Ministerstvem financí o problematice účetnictví státu s dopadem na kraje a  

obce 

 

 

Mgr. Michal Hašek 

předseda Rady 

Asociace krajů ČR 
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U S N E S E N Í 

 

Rady Asociace krajů České republiky 
 

Číslo:  349 

ze dne 24. září 2010 

 

 

Zápis ze zasedání Komise Rady AKČR pro  dopravu, které se konalo  dne 10. srpna 2010 

v Praze 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

I. bere na vědomí  
a) zápis ze zasedání Komise Rady AKČR pro dopravu, které se konalo dne 10. 

srpna 2010 v Praze 

b) zápisy ze společného jednání mezi Ministerstvem dopravy, Českými drahami a.s. 

a zástupci AKČR a jednotlivými kraji 

 

II. pověřuje 

předsedu Rady AKČR Mgr. Michala Haška, aby požádal ministra dopravy o 

poskytnutí písemného dokumentu o rozsahu finančního zajištění na základě 

„Memoranda o zajištění stabilního financování dopravní obslužnosti veřejnou 

regionální železniční osobní dopravou“ 

 

III. ukládá  

předsedovi Komise Rady AKČR pro dopravu Rady AKČR Ing. Jaroslavu  

Drozdovi dále jednat s Ministerstvem dopravy  o zajištění financování dopravní 

obslužnosti veřejnou regionální železniční osobní dopravou v souladu 

s podepsaným memorandem   

 

IV.  konstatuje 

že změny navrhované Ministerstvem dopravy ve financování dopravní 

obslužnosti veřejnou regionální železniční osobní dopravou budou znamenat 

snížení kvality a omezení železniční dopravy v regionech 

 

 

 

Mgr. Michal Hašek 

předseda Rady 

Asociace krajů ČR 
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U S N E S E N Í 

 

Rady Asociace krajů České republiky 
 

Číslo: 350 
ze dne 24. září 2010 

 

 

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

ve dnech 8.-9. září 2010 v Mikulově 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

I. bere na vědomí  

a) zápis ze zasedání Komise Rady AKČR pro integrovaný záchranný systém, 

které se konalo ve dnech 8.-9. září 2010 v Mikulově   

 

b) informaci Komise Rady AKČR pro integrovaný záchranný systém  

k novelizaci zák. č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení (krizový zákon), (dále jen 

„zákon“) 

 

II. vyjadřuje  

znepokojení nad současným stavem prací na novelizaci zákona z hlediska 

postavení krajů a obcí s rozšířenou působností, který zcela neodráží stanovisko 

Rady AKČR vyjádřené v dopisu předsedy Rady AKČR ministrovi vnitra 

z dubna t.r. 

 

III. pověřuje 

předsedu Rady AKČR Mgr. Michala Haška a místopředsedu Rady AKČR 

MUDr. Jiřího Běhounka jednáním s Výborem pro obranu a bezpečnost 

Poslanecké sněmovny PČR s cílem prosadit požadavky AKČR formulované 

v usnesení Rady AKČR ze dne 23. dubna 2010 č. 294 

 

IV. ukládá 

předsedovi Komise Rady AKČR pro integrovaný záchranný systém 

Ing. Luboši Navrátilovi připravit podklady pro jednání podle bodu III. usnesení 

 

 

 

Mgr. Michal Hašek 

předseda Rady 

Asociace krajů ČR 
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U S N E S E N Í 

 

Rady Asociace krajů České republiky 
 

Číslo: 351 
ze dne 24. září 2010 

 

 

Jmenování předsedy Komise Rady Asociace krajů České republiky pro cestovní ruch 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

I. bere na vědomí  

a) žádost o uvolnění z funkce předsedy Komise Rady AKČR pro cestovní ruch  Bc. 

Miroslava Petříka 

b) návrh hejtmana Olomouckého kraje Ing. Martina Tesaříka a předsedy Komise 

Rady AKČR pro cestovní ruch Bc. Miroslava Petříka na jmenování 

Ing. Lidie Vajnerové předsedkyní Komise Rady AKČR pro cestovní ruch  

 

II. odvolává  

a) na vlastní žádost  Bc. Miroslav Petříka z funkce předsedy Komise Rady AKČR 

pro cestovní ruch  

b) Ing. Lidii Vajnerovou z funkce místopředsedkyně Komise Rady AKČR pro 

cestovní ruch 

 

III. jmenuje 

a) Ing. Lidii Vajnerovou předsedkyní Komise Rady AKČR pro cestovní ruch 

b) Bc. Miroslav Petříka místopředsedou Komise Rady AKČR pro cestovní ruch  

 

 

 

 

  

Mgr. Michal Hašek 

předseda Rady 

Asociace krajů ČR 
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U S N E S E N Í 

 

Rady Asociace krajů České republiky 
 

Číslo: 352 
ze dne 24. září 2010 

 

 

Stav čerpání rozpočtu AKČR k 30. červnu 2010, návrh plnění rozpočtu k 31.12.2010 

 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

I. bere na vědomí  

materiál „Stav čerpání rozpočtu AKČR k 30. červnu 2010, návrh plnění rozpočtu 

k 31.12.2010“, v rozsahu přílohy č.1, 2 a 3 tohoto usnesení 

 

II. ukládá 

a) revizní komisi Rady AKČR 

i. projednat hospodaření AKČR za 1-3 Q. roku 2010 

ii. predikci do 31.12.2010 návrh rozpočtu na rok 2011 

iii. návrh výše členského příspěvku na rok 2011 

Termín : do příštího jednání Rady AKČR 

 

 

b) řediteli Kanceláře AKČR Ing. Martinu Bělčíkovi 

i. připravit návrh rozpočtu na rok 2011 

ii. návrh výše členského příspěvku na rok 2011 

Termín : do příštího jednání Rady AKČR 

      

     
 

Mgr. Michal Hašek 

předseda Rady 

Asociace krajů ČR 
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U S N E S E N Í 

 

Rady Asociace krajů České republiky 
 

Číslo: 353 
ze dne 24. září 2010 

 

Žádost firmy ABF o finanční příspěvek na soutěžní přehlídku řemesel SUSO 2010/2011 

 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

I. bere na vědomí  

materiál týkající se žádosti firmy ABF o finanční příspěvek na soutěžní přehlídku 

řemesel SUSO 2010/2011 

 

 

II. schvaluje  

finanční příspěvek spojený s propagací Asociace krajů ČR (ceny soutěžícím) 

v rámci soutěžní přehlídky řemesel SUSO 2010/2011 ve výši 50.000,- Kč, který 

bude použit na ceny pro soutěžící 

 

 

 

  

 

Mgr. Michal Hašek 

předseda Rady 

Asociace krajů ČR 
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U S N E S E N Í 

 

Rady Asociace krajů České republiky 
 

Číslo: 354 
ze dne 24. září 2010 

 

 

Informace o veletrzích GO a Regiontour 13. - 16. ledna 2011 v Brně 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

I. bere na vědomí  

a) dopis Do /224/ 2010 generálního ředitele BVV Jiřího Juliše 

b) nabídku na účast jednotlivých krajů a Asociace krajů ČR na veletrzích GO a 

Regiontour ve dne 13. - 16. ledna 2010 v Brně 

 

II. souhlasí  

a)  s převzetím záštity AKČR nad veletrhy GO a Regiontour v lednu 2011, 

b) s konáním zasedání Rady AKČR v době konání veletrhů GO a Regiontour 

14. ledna 2011 v areálu výstaviště BVV 

c) s přípravou společného jednání SK8 a AKČR 

 

III.  doporučuje 

všem krajům, aby se aktivně zúčastnily veletrhů GO a Regiontour ve dnech  

13. - 16. ledna 2011 a doprovodných programů 

 

IV.  pověřuje 

předsedu AKČR Mgr. Michala Haška pozváním županů na společné jednání 

SK8 a AKČR v rámci veletrhů GO a Regiontour ve dnech 13. - 16. ledna 2011 

 

 

 

 

Mgr. Michal Hašek 

předseda Rady 

Asociace krajů ČR 
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U S N E S E N Í 

 

Rady Asociace krajů České republiky 
 

Číslo: 355 

ze dne 24. září 2010 

 

 

Memorandum uzavřené mezi Asociací krajů České republiky a Národní radou osob se 

zdravotním postižením ČR 

 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

 

I. schvaluje  

návrh Memoranda uzavíraného mezi Asociací krajů České republiky a Národní 

radou osob se zdravotním postižením ČR 

 

 

II. pověřuje 

předsedu Rady AKČR Mgr. Michala Haška podpisem Memoranda za AKČR 

 

 

  

 

Mgr. Michal Hašek 

předseda Rady 

Asociace krajů ČR 
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U S N E S E N Í 

 

Rady Asociace krajů České republiky 
 

Číslo: 356 

ze dne 24. září 2010 

 

 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

I. bere na vědomí  

                         návrh dopisu hejtmana Vysočiny předsedkyni Poslanecké sněmovny PČR ve  

                         věci iniciace jednání o úhradě nákladů na výkon přenesené státní správy kraji 

 

II. pověřuje 

        předsedu Rady AKČR Mgr. Michala Haška, místopředsedu Rady AKČR   

        MUDr. Jiřího Běhounka a hejtmana Zlínského kraje MVDr. Stanislava  

        Mišáka jednáním s vládou o korektní úhradě nákladů na výkon přenesené  

        státní správy kraji 

 

III. ukládá 

a) řediteli Kanceláře AKČR Ing. Martinu Bělčíkovi upravit návrh dopisu uvedený 

v bodě I ve smyslu diskuse 

 

b) předsedovi Komise Rady AKČR pro financování krajů, předsedovi Komise 

Rady  AKČR pro veřejnou správu  a předsedovi Odborné pracovní skupiny Rady 

AKČR pro legislativu připravit stanovisko k možným právním krokům v otázce 

korektní úhrady nákladů na výkon přenesené státní správy kraji, která je ze strany 

státu objednávkou veřejné služby 

 

 

 

 

Mgr. Michal Hašek 

předseda Rady 

Asociace krajů ČR 
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U S N E S E N Í 

 

Rady Asociace krajů České republiky 
 

Číslo: 357 

ze dne 24. září 2010 

 

Možnosti pomoci složkám IZS v krajích  

 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

I. bere na vědomí  

      informaci hejtmana Jihočeského kraje Mgr. Jiřího Zimoly k možnostem  

      pomoci složkám integrovaného záchranného systému v krajích při úhradě 

      některých provozních výdajů 

 

II. žádá 

      členy Rady AKČR o provedení sumarizace požadavků krajských složek  

      Hasičského záchranného sboru ČR a Policie ČR na pomoc při úhradě  

      některých provozních výdajů 

       T: do 1 měsíce 

 

III. doporučuje 

krajům zvážit možnost osvobození policistů zařazených u  pořádkové služby 

PČR od placení jízdného v dopravních prostředcích v působnosti krajů  

 

 

 

Mgr. Michal Hašek 

předseda Rady 

Asociace krajů ČR 
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U S N E S E N Í 

 

Rady Asociace krajů České republiky 
 

Číslo: 358 

ze dne 24. září 2010 

 

Návrh spolupráce energetické sekce Hospodářské komory ČR s kraji 

 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

I. bere na vědomí  

                         informaci o možnostech spolupráce krajů s Energetickou sekcí HK ČR 

 

pověřuje 

        hejtmana Karlovarského kraje PaedDr. Josefa Novotného jednáním se  

zástupci Energetické sekce HK ČR za AKČR 

 

doporučuje 

       členům Rady AKČR nominovat zástupce kraje do krajské energetické 

sekce příslušného kraje 

 

 

 

Mgr. Michal Hašek 

předseda Rady 

Asociace krajů ČR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


