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Z Á P I S  

z 14. zasedání Rady Asociace krajů České republiky v jejím 3. funkčním období, 
konaného dne 25. června 2010 v Olomouci 

 
 
Přítomní členové Rady AKČR : 
 
1. Mgr. Michal Hašek, hejtman Jihomoravského kraje 
2. Mgr. Radko Martínek, hejtman Pardubického kraje 
3. Ing. Martin Tesařík, hejtman Olomouckého kraje 
4. Bc. Stanislav Eichler, hejtman Libereckého kraje 
5. Bc. Lubomír Franc, hejtman Královéhradeckého kraje 
6. MVDr. Stanislav Mišák, hejtman Zlínského kraje 
7. Ing. Jaroslav Palas, hejtman Moravskoslezského kraje 

 
Přítomní zástupci člena Rady AKČR  
 
1.      Mgr. Martin Havel , 1. náměstek hejtmana Karlovarského kraje 
2.      Ing. Libor Joukl, náměstek hejtmana Vysočiny 
3.      Ing. Miloš Petera, náměstek hejtmana Středočeského kraje 

 
Jednání Rady AKČR probíhalo podle následujícího časového harmonogramu: 
 
 
09.00 – 09.05    Zahájení - přivítání účastníků zasedání a zahájení 14. 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 14. zasedání Rady AKČR 

 

 

 

 
A. Zahájení vlastního jednání Rady Asociace krajů České republiky, 

schválení programu jednání 
Jednání zahájil 1.místopředseda Rady AKČR Mgr. Radko Martínek, který poděkoval 
místopředsedovi Rady AKČR Ing. Martinu Tesaříkovi 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:  

 

a. důležité aktuální termíny: 

• 13. – 17. 9. Mezinárodní strojírenský veletrh Brno 

• říjen Komunální volby a hl. m. Praha,  

• 6. - 7. 10. plenární zasedání Výboru regionů,  

• 1. - 2. 12. plenární zasedání Výboru regionů 

 

b. termíny konání zasedání komisí Rady AKČR v roce 2010: 

• září/říjen 2010 Komise Rady AKČR pro informatizaci veřejné správy, Šiklův 
Mlýn, Vysočina 

• 10. 9. Komise Rady AKČR pro financování krajů 

• 16. - 17. 9. Komise Rady AKČR pro kulturu a památkovou péči, 
Středočeský kraj, Kutná hora 

• 17. 9.  Odborná pracovní skupina AKČR pro vnější vztahy, Olomouc 

• 23. 9. Komise Rady AKČR pro dopravu  

• 4. - 5. 10. Komise Rady AKČR pro veřejnou správu, Karlovarský kraj 

• 19. až 20. 10. Komise Rady AKČR pro životní prostředí a zemědělství, 
Královéhradecký kraj 

• listopad Komise Rady AKČR pro informatizaci veřejné správy, Krajský 
rok informatiky 

• 4. 11. Komise Rady AKČR pro dopravu 

• 12. 11. Komise Rady AKČR pro financování krajů 

• 25. - 26. 11. Komise Rady AKČR pro kulturu a památkovou péči, 
Jihomoravský kraj 

 

 

 

c. přehled převzatých záštit: 

26. - 31. 8. VII. Mezinárodní folklorní festival Pražský jarmark 

27. 8. Český svaz zpracovatelů masa u příležitosti 700. let oslav udělení privilegií 
řeznickému cechu Výstava Země živitelka  

21. - 25. 9. 14. ročník celorepublikové soutěžní přehlídky řemesel SUSO finále soutěže v 
Praze při FOR ARCH 2010  
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21. - 25. 9. 21. Mezinárodní stavební veletrh FOR ARCH 2010, souběžně probíhající 
veletrhy, doprovodnému programu, Letňany 

9. - 10. 10. X. Koncerty "Zpěváček - Slávik" a "Zpíváme pro radost" 

1.11.2010 14. ročník celorepublikové soutěžní přehlídky řemesel SUSO - Ostrava - 
výstava Dům a byt 

22.11. soutěž „Český energetický a ekologický projekt roku 2009“ 

celý rok projekt „Arnošt Lustig – devět životů“, Ivo Pavelek, Ode 23/2010 

celý rok Sportovní projekt pro mateřské školy Sportovní hry MŠ 2010,  

v průběhu roku Vesnice roku, Mgr. Eduard Kavala, Spolek pro obnovu venkova 

9. - 12. 9. XVIII. Mezinárodní festival dětských folklorních souborů "Písní a tancem", 
Luhačovice 

celý rok Českému svazu zpracovatelů masa na akce konané u příležitosti 700. let oslav 
udělení privilegií řeznickému cechu Skalský dvůr 2010  

 

d. žádosti o vystoupení na jednání Rady AKČR: 
 

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

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

• Mgr. Alexandra Rudyšarová, generální ředitelka Czechinvest 

• Ing. Jiří Herodes, předseda Rady partnerů projektu Enersol 

• Martin Jahn, prezident Sdružení automobilového průmyslu 

 

C. Aktuální informace předsedy 

 
V této části byly upřesněny termíny a místa dalších zasedání Rady (pozvání hejtmanů 
prezidentem republiky do Lán – září, 11.-12. listopad – Královéhradecký kraj) s tím, že 
by měla být zachována možnost, aby se Rada vyjádřila k návrhu státního rozpočtu na rok 
2011. Diskutována byla možnost realizace pražského zasedání Rady v návaznosti na 
volbu nového primátora hl. města Prahy. Ředitel Kanceláře AKČR zpracuje návrh plánu 
zasedání Rady na rok 2011.Většina přítomných členů Rady se vyslovila pro zachování 
současného dvoudenního formátu zasedání (čt, pá). 

 

D.Projednávání materiálů 
 

1. Zápis z 13. zasedání Rady Asociace krajů ČR konaného dne 23. dubna  2010 v Kroměříži 

Rada bez připomínek zápis z 13. zasedání Rady AKČR, podepsaný předsedou Rady AKČR, 
projednala.  
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2. Rozhodnutí předsedy Rady AKČR podle usnesení Rady AKČR č. 25/2005 v období od 
 do 16. dubna 2010 do 18. června 2010 

Projednáno bez připomínek.  

K bodu bylo formulováno usnesení č.315 
 
 
 
3. Zápis ze zasedání Komise Rady AKČR pro zdravotnictví, které se konalo dne 7.dubna 
2010 ve Zlíně 

Projednáno bez připomínek.  

K bodu bylo formulováno usnesení č.316 
 
 
 
4. Zápis ze zasedání Komise Rady AKČR pro sociální záležitosti, které se konalo ve dnech  

13. - 14. dubna 2010 v Luhačovicích 

Projednáno bez připomínek.  

K bodu bylo formulováno usnesení č.317 
 
 
 
5. Zápis ze zasedání Komise Rady AKČR pro školství a sport , které se konalo ve dnech 

 15. – 16 .dubna 2010 na Ovčárně pod Pradědem 

Projednáno bez připomínek.  

K bodu bylo formulováno usnesení č.318 
 

 

6. Zápis ze zasedání Odborné pracovní skupiny Rady AKČR pro evropské fondy, které se 
konalo ve dnech 21. -22. dubna 2010 v Opavě  

Projednáno bez připomínek.  

K bodu bylo formulováno usnesení č.319 
 
7. Zápis ze zasedání Komise Rady AKČR pro regionální rozvoj, které se konalo dne  

22. dubna 2010 ve Dvoře Králové nad Labem 

Projednáno bez připomínek.  

K  bodu bylo formulováno usnesení č.320 
 
 
 
8.Zápis ze zasedání Komise Rady AKČR pro kulturu a památkovou péči, které se konalo 
dne 23. dubna 2010 ve Svitavách 
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Projednáno bez připomínek.  

K bodu bylo formulováno usnesení č.321 
 
 
 
9. Zápis ze zasedání Komise Rady AKČR pro vztahy s veřejností, které se konalo ve dnech 

 29. – 30. dubna 2010 ve Velkých Karlovicích 
 

V rámci projednávání bodu informoval 1. místopředseda Rady Mgr. R. Martínek o 
očekávaném vývoji podílu státního příspěvku na výkon státní správy kraji. 
 
K bodu bylo po doplňující připomínce místopředsedy Rady AKČR Ing. M. Tesaříka 
formulováno usnesení č.322 
 
 
 
10. Zápis ze zasedání Komise Rady AKČR pro financování krajů které se konalo dne 
7. května 2010 v Praze  

Projednáno bez připomínek.  

K bodu bylo formulováno usnesení č.323 
 
 
 
11. Zápis ze zasedání Komise Rady AKČR pro cestovní ruch, které se konalo dne 

 14. května 2010 v Liberci 

Projednáno bez připomínek.  

K bodu bylo formulováno usnesení č.324 
 
 
  
12. Zápis ze zasedání Komise Rady Asociace krajů ČR pro dopravu, které se konalo 

 dne 10. června 2010 v Praze  

Projednáno bez připomínek.  

K bodu bylo formulováno usnesení č.325 
 
 
 
13. Zápis ze zasedání Komise Rady AKČR pro integrovaný záchranný systém, které se 
konalo ve dnech 4.-5.května 2010 v Jablonném nad Orlicí 
 
K připomínce místopředsedy Rady Ing. M. Tesaříka vysvětlili náměstek hejtmana Vysočiny 
Ing. L. Joukl a pracovník Kanceláře JUDr. R. Duchoň souvislosti projednávaného tisku 
s v programu jednání následujícím tiskem  206 (Zápis z jednání Komise pro zdravotnictví 
v Liberci ). K další připomínce místopředsedy Rady Ing. M. Tesaříka bylo potvrzeno, že 
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společný legislativní  návrh odborných orgánů Rady (IZS a legislativní skupina) změny 
zákona o krajích (přenesení působnosti v krizových situacích) bude připraven v září t.r. 
  
K bodu bylo formulováno usnesení č.326 
 
 
 
14. Zápis ze zasedání Komise Rady AKČR pro zdravotnictví, které se konalo ve dnech 

16.-17. června 2010 v Liberci  

Projednáno bez připomínek.  

K bodu bylo formulováno usnesení č.327 
 
 
 
15.Představení projektu České televize "Poznejte sami sebe, odkud jsme a kam patříme" 
 
Po krátké debatě byla zvolena varianta představení projektu autory příslušné odborné komisi 
Rady AKČR a na základě doporučení komise případné představení Radě AKČR. 
 
K bodu bylo formulováno usnesení č.328 
 
 
 
16.Výroční zpráva AKČR za rok 2009  

Projednáno bez připomínek.  

K bodu bylo formulováno usnesení č.329 
 

17.Různé a) Informace o nominacích zástupců kraj ů do Řídícího výboru regionů pro 
jednání o kohezní politice po roce 2013 podle usnesení Rady AKČR č. 309 ze dne 23. 
dubna 2010  

K připomínce místopředsedy Rady Ing. M. Tesaříka vysvětlila pracovnice Kanceláře Ing. E. 
Vrbová podrobnosti k chybějícím zástupcům Olomouckého kraje resp. k duplicitě zástupců 
Ústeckého kraje v ŘV. 

 
K bodu bylo formulováno usnesení č.330 
 
V následné debatě k připomínce člena Rady MVDr. St. Mišáka bylo po vysvětlení ředitele 
Kanceláře Ing. M. Bělčíka  konsensuálně dohodnuto, že body jednání Rady, které  vyústí 
v usnesení Rady budou napříště zařazeny na program zásadně ve formě standardních tisků a 
nikoliv jako body označené Různé. 
 
 
17. Různé b) Žádost o udělení záštity AKČR mezinárodní konferenci URBANUS 2010, 
která se uskuteční ve dnech 23.-24. listopadu 2010 v Praze 
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K bodu bylo po krátké debatě k připomínce místopředsedy Rady Ing. M. Tesaříka 
formulováno usnesení č.331 
 
 

17. Různé  c) Žádost o převzetí záštity AKČR na 18. ročníkem ankety o nejoblíbenějšího 
učitele „Zlatý Ámos“  

Projednáno bez připomínek.  

K bodu bylo formulováno usnesení č.332 
 
 

17. Různé d) Informace o vyhodnocení soutěže CSR 2010 – společenská odpovědnost 
firem 

Projednáno bez připomínek.  

K bodu bylo formulováno usnesení č.333 
 
 

17. Různé  e) Problematika Státní pokladny 

 
K připomínce člena Rady Ing. J. Palase byla konstatována minimální reakce Ministerstva 
financí na požadavky krajů v otázce prováděcích vyhlášek k zákonu o účetnictví i  jejich velmi 
častá nerealizovatelnost  v praxi. 
 
K bodu bylo formulováno usnesení č.334 
 
 
 
17. Různé f) Dopis p. K. Koukala  

Projednáno bez připomínek.  

K bodu bylo formulováno usnesení č.335 
 
Po projednání bodu předal 1. místopředseda Rady Mgr. R. Martínek  řízení zasedání 
předsedovi Rady Mgr. M. Haškovi. 
 
 
18.  Zápis z jednání Komise Rady Asociace krajů České republiky pro informatizaci veřejné 

správy konaného dne 10. června 2010 ve Zlíně 
 
K dotazu místopředsedy Rady Ing. M. Tesaříka vysvětlili 1. místopředseda Rady Mgr. R. 
Martínek a ředitel Kanceláře Ing. M. Bělčík otázku koordinace postupu s Ministerstvem 
vnitra ve smyslu výzvy. 
 
K bodu bylo po další debatě k návrhu člena Rady Ing. J. Palase a 1. místopředsedy Rady 
Mgr. R. Martínka formulováno usnesení č.336 
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19. Účetní závěrka Asociace krajů České republiky za rok 2009, plnění rozpočtu AKČR 
k 31.12.2009, Zpráva auditora o výsledku hospodaření Asociace krajů České republiky za 
období od 1.1. 2009 do 31.12.2009 a Dopis auditora Revizní komisi a vedení 
Asociace krajů ČR k auditu za období od 1.1.2009 do 31.12.2009 
 
Ředitel Kanceláře Ing. M. Bělčík uvedl bod věnovaný hospodaření AKČR v minulém roce; 
vysvětlil hlavní body, ovlivňující rozpočet AKČR (Zlaté ručičky, povodně 2009, reorganizace 
Kanceláře, situace v odpisech,)  i závěry odůvodňující výhled na minimálně vyrovnané 
hospodaření AKČR v r. 2010. 
 
K bodu bylo formulováno usnesení č.337 
 
 
 
20. Rozpočet AKČR na rok 2010 

Projednáno bez připomínek.  

K bodu bylo formulováno usnesení č.338 
 
 
21.Zápis ze zasedání Revizní komise Rady AKČR, které se konalo ve dne 

21. června 2010 v Praze 

Bod uvedl člen Rady Bc.L.Franc s tím, že potvrdil z pozice předsedy revizní komise Rady 
informace uvedené k bodu 19 programu zasedání (tisk 209).  

K bodu bylo formulováno usnesení č.339 
 
 
22. Informace k Memorandu o pokračování spolupráce mezi Ministerstvem zahraničních 

věcí ČR a Asociací krajů ČR v evropských záležitostech 
 

1.místopředseda Rady Mgr. R. Martínek informoval o jednání s MZV o cenách za pronájem 
místa v „Českém domě“v Bruselu.  Po debatě byl dohodnut další postup v jednání a v plnění 
dříve uzavřených smluv. 

 
K bodu bylo formulováno usnesení č.340 
 
 
23. Základní východiska pro přípravu regionů na období po roku 2013 
 
V debatě byla konstatována nepříznivá situace ve vnímání dalšího výhledu ROPů ze strany 
MMR a hodnoceny možnosti budoucího vyjednávání zejm. s Výborem regionů Evropského 
parlamentu. Byly hodnoceny i možnosti dalšího jednání v koordinaci s SMO ČR. 
 
K bodu bylo formulováno usnesení č.341 
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V rámci bodu Různé poděkoval člen Rady MVDr. St. Mišák za pomoc ostatních krajů při 
květnových povodních, místopředseda Rady Ing. M. Tesařík seznámil přítomné s organizací 
letní Olympiády dětí a mládeže v Olomouci, dále s iniciativou. J. Fuchsové ke změně zákona o 
volbách pro občany ČR pobývající trvale v zahraničí (Kancelář připraví odpověď AKČR) a 
s reakcí předsedy Spolu pro obnovu venkova E. Kavaly na vyhlášení ankety „Vesnice roku“. 
Předseda Rady AKČR informoval o postupu zadání mediální zakázky AKČR a stanovisku 
ÚOHS a uložil Kanceláři AKČR ve spolupráci s kooperující právní kanceláří  zpracovat 
podkladový materiál pro rozhodnutí Rady o dalším postupu ve věci veřejné zakázky. V další 
části předseda Rady AKČR objasnil své stanovisko k otázce předsednictví Komise Rady 
AKČR pro dopravu v současné situaci a navrhnul řešení. Dále byla upřesněna  stanoviska 
AKČR pro nadcházející  jednání se Svazem města a obcí ČR. 
 
Jmenování předsedy a místopředsedy Komise Rady AKČR pro dopravu 
 
K bodu bylo formulováno usnesení č.342 
 
 
D.Vystoupení hostů 

Ing. Oldřich Vlasák, předseda Svazu města obcí ČR 
Předseda Rady Mgr. M. Hašek přivítal hosty, ocenil možnost setkání reprezentací obou 
organizací. Zmínil se o budoucí spolupráci s novou vládou a nastínil možné společné aktivity 
SMO a AKČR. K již odsouhlasené agendě doplnil debatu o Olomoucké výzvě a nabídku účasti 
v Asociaci krajských nemocnic. Ing. O. Vlasák zdůraznil úlohu samosprávy a její silné 
partnerství ve vztahu ke státu m.j. i v evropském měřítku i apolitický charakter SMO. 
Vyslovil přesvědčení, že závěry olomouckého  jednání budou v budoucnu důsledně plněny. 
Zmínil se zvláště o tématu korupce a jejím mediálním obrazu a rekapituloval témata agendy 
jednání. Předseda Rady Mgr. M. Hašek zdůraznil úlohu odborných orgánů obou organizací 
v bližším rozpracování témat. 
 
Korupce : není ambice suplovat vládu a připravovat vlastní legislativní cestu, v regionální 
politice má korupce však také vliv, podpora myšlence etického kodexu, legislativní úprava 
lobbingu. Samosprávy by se měly zapojit standardním způsobem, ale neměly by být 
opomenuty. Je zapotřebí se inspirovat v zahraničí. SMO je pro zpřehlednění veřejných 
zakázek (využití informačních technologií), důležitá je jasná vlastnická struktura. Firmy 
s nevypořádanými vztahy s municipalitami nemají nárok na veřejné zakázky (blacklist). Člen 
Rady AKČR MVDr. St. Mišák upozornil na otázku protekcionismu v pracovní oblasti v EU. 
Dále byla podrobně diskutována otázka rozsahu oprávnění NKÚ na úrovni samospráv (ne 
meritorní rozhodování, pouze hospodárnost). Téma dále ponecháno k projednání finanční 
komisi SMO a legislativní skupině Rady AKČR. 
 
Protipovodňová ochrana: předseda Rady Mgr. M. Hašek uvedl Olomouckou výzvu jako 
apolitickou výzvu ke státním orgánům m.j. i s  evropským rozměrem. Podobnosti k jednotlivým 
bodům  výzvy uvedl místopředseda Rady Ing. M. Tesařík; soustředil se při tom i na styčné 
body s činností SMO. Členové Rady MVDr. St. Mišák a Ing. J. Palas následně upozornili 
v debatě na některé aspekty pojistné ochrany majetku v zátopových územích vč. možnosti 
legislativní ochrany proti vypovídání smluv. SMO výzvu podporuje; považuje za zásadní 
otázku veřejně prospěšných staveb, jejich optimálního umístění a nutnost vzniku povodňových 
map. K čerpání evropského Fondu solidarity na povodně vysvětlil Ing. Vlasák možnosti 
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čerpání (méně než 0,6 %HDP) a dále upozornil na možnosti čerpání prostředků pro IZS. 
Stanoviskem za SMO je podpora Olomoucké výzvy. Odborné orgány obou organizací 
zmapují téma a připraví návrhy. Předseda Rady Mgr. M. Hašek upozornil na možnosti 
využití společné zemědělské politiky k protipovodňové ochraně, člen Rady Ing. J. Palas na 
některé negativní dopady aktivit NGO na protipovodňovou ochranu. 
 
Odpady a životní prostředí: konstatována shoda a dobrá spolupráce obou organizací  
 
Rozpočtové určení daní: Předseda SMO Ing. O. Vlasák uvedl téma s tím, že do budoucna je 
nutno spolupracovat na přípravě nového zákona, zohledňujícím samosprávu; není možno 
zohledňovat jednotlivé skupiny obcí. Požádal o podporu malých obcí. Debatována byla 
podrobněji uznatelnost  DPH v kolizi s příslušným nařízením EU. Členové Rady následně 
hodnotili plnění programů podpory měst a malých obcí ve svých krajích a úroveň příspěvku 
na výkon přenesené působnosti státní správy( Mgr. M. Hašek, Mgr.R. Martínek, Bc.L.Franc, 
Ing.M. Petera, Ing.M.Tesařík, MVDr.St.Mišák). Předseda  Mgr.M. Hašek přislíbil 
podrobnější zmapování situace v krajích a předání podkladů. Předseda SMO Ing. O. Vlasák 
požádal o pomoc malým obcím v otázkách metodických a o podporu odložení účinnosti právní 
úpravy v oblasti účetnictví státu. 
 
Tripartita, sociální služby: Ing. O. Vlasák vyjádřil názor, že by se jako významný 
zaměstnavatel měly krajské i místní orgány měly účastnit krajských, ale zejména celostátních 
tripartit a požádal o podporu, která ze strany AKČR byla přislíbena. Předsedové obou 
organizací jsou pověřeni jednat s ministrem práce a sociálních věcí a s premiérem. V oblasti 
sociálních služeb je obtížné plánování vzhledem ke klasické formě financování ze státního 
rozpočtu (není programové financování, peníze jdou „za klientem“). V debatě byla 
zdůrazněna obtížná udržitelnost financování zařízení a chybné směrování finančních 
prostředků (terénní péče, ústavní péče). Předseda  Rady Mgr.M. Hašek upozornil na otázku 
plateb z veřejného zdravotního pojištění a krácení plateb (suplování sociální oblasti). 
 
Kohezní politika 2013+:1. místopředseda Rady Mgr. R. Martínek informoval o dosavadních 
aktivitách AKČR, o výhledech objemů prostředků ze zdrojů EU a nabídl SMO účast v Řídícím 
výboru regionů pro jednání o Kohezní politice. Zároveň avizoval výrazné snížení prostředků 
pro období 2013+ i  problémy v kofinancování ze strany MMR. Ing.O. Vlasák zdůraznil 
nutnost společného postupu i podstatu debat v Bruselu o dalším osudu Kohezní politiky v EU. 
Zdůraznil nutnost přípravy společného materiálu k tématu. Vznesl dotaz na názor na další 
osud ROPů (každý kraj, nebo společný ROP) a vývoj makrostrategií. Postoj AKČR objasnil 1. 
místopředseda Mgr. R. Martínek (strategie sledovány, zatím další osud nejasný, ROPy nadále 
stávající systém, ne podpora atomizace, vyčlenění národních intervencí). Ing. O. Vlasák 
vysvětlil možnost  odstranění  „umělých“ regionálních orgánů a přesun na krajské orgány, 
což AKČR nepreferuje, vazby jsou již osvědčené (Mgr. M. Hašek, MVDr. St. Mišák, Mgr. R. 
Martínek). Aktivity obou organizací budou koordinovány, nabídka na účast v ŘV byla 
akceptována. Předseda Rady Mgr. M. Hašek závěrem informoval o svém dopisu premiéru 
Fischerovi k otázce výše prostředků do ROPů; SMO podporuje požadavek. 
 
e-government: konstatováno výrazné zpoždění akce a nutnost vyrovnání podmínek na úrovni 
jednotlivých krajů. Předseda Mgr. M. Hašek informoval o stávající situaci v krajích. 
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Regulace hazardních her: Ing. O. Vlasák požádal o podporu aktivity SMO k legislativní 
úpravě hazardních her (videoterminály); prioritně nejde o příjmy, ale o společenské dopady, 
příjmy však částečně musí být zohledněny vzhledem k negativním finančním dopadům do 
rozpočtu obcí. V debatě zazněla podpora členů Rady záměru přesunout rozhodování z MF na 
obce. AKČR přislíbilo podporu s tím, že společný požadavek obou organizací musí být 
deklarován již při přípravě programového prohlášení nové vlády. Dopis navrhne  SMO. 
 
K připomínce člena Rady MVDr. St. Mišáka bylo dohodnuto aktualizovat společné 
Memorandum o spolupráci. Schůzky vedení obou organizací by se měly realizovat 2x ročně. 
Předseda Rady Mgr. M. Hašek přislíbil úzkou spolupráci a poděkoval za konstruktivní 
jednání.  Předseda SMO Ing. O. Vlasák poděkoval za přijetí v rámci zasedání Rady a za 
přínosné jednání. 
 
Mgr. Simona Součková 
 
Celostátní pěvecký festival handicapovaných talentů 
 
Mgr. Součková představila základní cíle a historii soutěže (podrobnější prezentace v příloze 
zápisu) s tím, že v průběhu debaty byly upřesněny finanční příspěvky jednotlivých krajů. 
Příloha :prezentace 
 
K bodu bylo formulováno usnesení č.343 

 
 
 
E.Závěr  

 

Po vystoupení hostů ukončil předseda Rady Asociace krajů ČR Mgr. Michal Hašek 14. 
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.  

 
 
 
 
 

Mgr. Michal Hašek, v.r.  
       předseda Rady Asociace krajů ČR 
 
 
 
 
 
zapsal: Rostislav Duchoň 
v Olomouci 25. června 2010 

 


