Zápis z jednání Legislativního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina
č. 4/2010
konaného dne 12. 04. 2010
Přítomni:
1. Míka Jan

7. Oulehla Drahoslav (předseda)

2. Pospíchal Petr

8. Rusová Marie

3. Weis Vojtěch

9. Havlíček Jiří (místopředseda)

4. Bečková Zdeňka

10. Kotrba Karel (tajemník)

5. Nekula Jan

11. Magrot Miroslav (tajemník)

6. Kafoňková Simona

Nepřítomni (omluveni):
1. Lempera Oldřich

2. Malá Alena

Hosté:
1. Pokorný Josef (OSH)

4. Pech Miroslav (OŠMS)

2. Lisá Katina (OKPP)

5. Hřebenová Dagmar (OŠMS)

3. Schallnerová Ivana (OKPP)

Program:
1. Zahájení, presence, schválení zápisu a programu, kontrola úkolů ;
2. Informace o plnění zaměření LV do oblasti zákonodárných iniciativ a o plnění zaměření
LV do oblasti vnitřních předpisů kraje (mgr. Kotrba)
-

změny zásad školství – za účasti zást. odboru,

-

návrhy a možná řešení v archivací knihovních fondů – za účasti člena RK
ing. Tomáše Škaryda a vedení odboru kultury a památkové péče;

3. Informace o plnění zaměření LV do oblasti připomínkových řízení (mgr. Magrot);
4. Různé;
5. Závěr.
1. Zahájení, presence, schválení zápisu a programu, kontrola úkolů
Dr. Oulehla, předseda Legislativního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina (dále jen „LV“),
přivítal přítomné členy a zahájil jednání. Dle počtu přítomných konstatoval, že je výbor
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usnášeníschopný. Vzhledem k tomu, že nikdo nevznesl připomínku k zápisu ze zasedání LV č.
3/2010 přednesl návrh programu dnešního zasedání. Ten byl upraven do následující podoby:
1. Zahájení, presence, schválení zápisu a programu, kontrola úkolů;
2. Informace o plnění zaměření LV do oblasti zákonodárných iniciativ a o plnění zaměření
LV do oblasti vnitřních předpisů kraje (mgr. Kotrba)
-

změny zásad školství – za účasti zást. odboru,

-

změny zásad prevence kriminality,

-

návrhy a možná řešení v archivací knihovních fondů – za účasti člena RK
ing. Tomáše Škaryda a vedení odboru kultury a památkové péče;

3. Informace o plnění zaměření LV do oblasti připomínkových řízení (mgr. Magrot);
4. Různé;
5. Závěr.
Takto upravený program jednání byl 8 hlasy schválen.
2. Informace o plnění zaměření LV do oblasti zákonodárných iniciativ a o plnění
zaměření LV do oblasti vnitřních předpisů kraje
- Změny zásad školství
Miroslav Pech informoval členy výboru o změnách v Zásadách Zastupitelstva kraje Vysočina na
podporu převodů vzdělávací činnosti základních škol vzdělávajících žáky se speciálními
vzdělávacími potřebami z kraje na obce a na podporu obcí při zabezpečování vzdělávání těchto
žáků a v Zásadách Zastupitelstva kraje Vysočina na podporu převodu vzdělávacích činností
základních uměleckých škol a školských služeb středisek volného času z kraje na obce a
zájmových a sportovních aktivit dětí a mládeže v prostorách škol a školských zařízení a na
školních sportovištích. Předkládané změny se týkají v případě obou dokumentů článku 3, který
z praktických důvodů umožní převod zřizovatelských kompetencí i k jinému datu než k 1. 1.
Ostatní změny vznikly revizí obou dokumentů a jsou formální povahy v důsledku změny
názvosloví některých pojmů.
Usnesení 05/04/2010/LV
Legislativní výbor Zastupitelstva kraje Vysočina
projednal
a
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina na podporu převodů
vzdělávací činnosti základních škol vzdělávajících žáky se speciálními vzdělávacími
potřebami z kraje na obce a na podporu obcí při zabezpečování vzdělávání těchto žáků a
Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina na podporu převodu vzdělávacích činností základních
uměleckých škol a školských služeb středisek volného času z kraje na obce a zájmových a
sportovních aktivit dětí a mládeže v prostorách škol a školských zařízení a na školních
sportovištích.
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Usnesení bylo přijato 8 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
- Změny zásad prevence kriminality
Josef Pokorný informoval členy výboru o změnách v Zásadách Zastupitelstva kraje Vysočina pro
poskytování dotací na výdaje realizované v rámci Programu prevence kriminality kraje Vysočina
v roce 2010 – II. část. Zásady jsou označeny jako druhá část. První část projednával legislativní
výbor v listopadu loňského roku. Jednalo se o zásady na čerpání státní dotace a dotace
z rozpočtu kraje na prevence kriminality roku 2010. Výzva byla zaměřena na obce jejichž
územním obvodem prochází dálnice D1. Došlo k tomu, že na výzvu reagovaly 4 obce
z původních 25 obcí. Výsledný dopad byl, že státní dotace byla vyčerpána v plné výši, ale
z krajské dotace byla vyčerpána pouze částka ve výši 227 tis. Kč z celkové částky 1,5 mil. Kč.
Tyto zásady řeší rozdělení zbylé krajské dotace bez podílu státní dotace. Členové výboru byli
dále seznámeni s dalšími změnami, které v materiálu nebyly zakomponovány. Změny jsou
tohoto typu: Vypustit v nadpisu text II. část a doplnit slovo pro poskytování dalších dotací.
Přesný název Zásad bude znít: „Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dalších
dotací na výdaje realizované v rámci Programu prevence kriminality kraje Vysočina v roce
2010“. Dr. Oulehla vznesl dotaz, proč jsou zásady rozděleny do dvou materiálů. Josef Pokorný
odpověděl, že zásady – část I. jsou platné do konce roku a jsou zde uvedeny termíny pro
předkládání vyúčtování dotace jednotlivých obcí které budou dotace čerpat, tak i pro konečné
vyúčtování dotace (vyplacení dotace). Marie Rusová vznesla dotaz, na základě jakých kritérií
byla nastavena souhrnná max. výše dotace 300 tis. Kč. Zda je to málo nebo moc a zda je tato
částka v současné chvíli dostačující. Josef Pokorný odpověděl, že v čl. 2 je zmínka o
parametrech programu Ministerstva vnitra. Jedná se o parametry pro možné aktivity v oblasti
situační prevence. Aktivity předpokládají určité náklady, které nemusí být tak vysoké, ale např. u
kamerových systémů jsou náklady mnohem vyšší. Z důvodu realizace uvedené aktivity byla
nastavena tato částka a v současné chvíli je postačující. Dále doplnil, že v obcích půjde o
rozšíření již vybudovaných kamerových systémů.
Během jednání se dostavila členka výboru Simona Kafoňková.
Usnesení 06/04/2010/LV
Legislativní výbor Zastupitelstva kraje Vysočina
projednal
a
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dalších
dotací na výdaje realizované v rámci Programu prevence kriminality kraje Vysočina v roce
2010
Usnesení bylo přijato 9 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
- Návrhy a možná řešení v archivací knihovních fondů
Dr. Oulehla sdělil, že k tomuto materiálu se vracíme z iniciativy krajského úřadu. Karel Kotrba
okomentoval podkladový materiál. Jedná se o dvě změny. Návrh změny knihovního zákona, kde
se navrhuje doplnit jako jednu z možností vyřazení knihovního dokumentu na základě jeho stáří
a ztráty informační hodnoty. U návrhu změny tiskového zákona se jedná o změnu v předávání
povinných výtisků. Došlo by k narovnání stavu mezi periodickým a neperiodickým tiskem, kdy se
podle současné právní úpravy periodický tisk dodává do každé knihovny a neperiodický tisk
pouze knihovnám podle sídla vydavatele. Mělo by dojít ke sjednocení, kdy by se tisk dodával
pouze do krajské knihovny podle sídla vydavatele. Marie Rusová vznesla dotaz, zda by touto
změnou nebyla narušena funkce a význam knihoven. Problémem konzervačního fondu
krajských knihoven se zabývala rovněž Komise RAK ČR se závěrem, že nebude iniciovat
změnu v již zavedeném zákonném postupu. Bylo doporučeno znovu projednat na společném
zasedání Komise RAK ČR. Karel Kotrba upřesnil, že v současné době je to problém hlavně
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kraje Vysočina, neboť nemáme vhodné prostory pro Krajskou knihovnu. Tento problém nastane
i v Pardubickém kraji a je jen otázka, kdy nastane i v ostatních krajích. Návrh je postaven na
tom, že se jedná o možnost, nikoliv povinnost. Záleží na každém kraji, jak zákonné možnosti
využije. Asociace krajů ČR sice zaslala stanovisko, ale přišlo v době, kdy jsme na tomto návrhu
již pracovali.
Katina Lisá sdělila několik poznámek spíše z odborného hlediska. Navrhovaná úprava by se
týkala všech veřejných knihoven, nejen těch, které musí ze zákona shromažďovat a uchovávat
povinné výtisky. Problematický je výklad pojmu ztráta informační hodnoty, vždy bude hrát roli
subjektivní hledisko jednotlivých knihovníků. Návrh neřeší otázku nabývání konzervačního fondu
a nedostatku prostor pro jeho ukládání. Např. KKV Havlíčkův Brod získá každoročně cca 2300
povinných výtisků. Jedná se mimo jiné také o zpravodaje místního charakteru, větší část tvoří
produkce z celostátních vydavatelství. Pokud by povinnost předávat povinné výtisky byla
omezena na regionální tiskoviny, byla by krajská knihovna oproti jiným krajům značně ochuzena
co do bohatosti fondu (menší počet vydavatelství apod.). Vznikl by pak oprávněný požadavek na
nákup a doplnění titulů z celostátní produkce a jiných vydavatelství, což by v důsledku
znamenalo požadavek na navýšení rozpočtu. V případě elektronického uchovávání knižního
fondu a časopisů by byla porušena zásada rovného přístupu uživatelů a návštěvníků
k informacím, opět by tento způsob vyžadoval vybavení knihovny daleko kvalitnější a početnější
technikou a v důsledku opět požadavek na zvýšení rozpočtu.
Jiří Havlíček řekl, že největší problém při přípravě knihovního zákona byl přemluvit vydavatele,
aby poskytli své ediční tisky všem knihovnám zdarma. Pokud by mělo dojít k vyřazování
zpravodajů lokálního významu, mělo by o tom rozhodnout ministerstvo ve svém rozhodnutí,
kterým dává souhlas k vydávání příslušných tiskovin a nemusel by se tento problém řešit
změnou knihovního zákona. Mohla by být znovu otevřena otázka vyřazování knižního fondu, ale
první, o čem se bude diskutovat je, kolik se za daný výtisk bude platit a tudíž už to nebude
ediční výtisk zdarma.
Dr. Oulehla dodal, že se jedná o velkou změnu. Z hlediska smyslu práce knihoven je povinna ve
své náplni práce konat koordinační služby, poradenské služby, zapůjčení výměnných souborů,
knihovních dokumentů atd. V krajských knihovnách je to na různé úrovni. Druhá oblast je, aby
povinné výtisky nenarůstaly. Závěr Asociace krajů ČR a kulturní komise je takový, že ho
nepodpořili.
Z jednání odešel člen výboru Jan Míka.
Usnesení 07/04/2010/LV
Legislativní výbor Zastupitelstva kraje Vysočina
projednal
a
doporučuje
zástupci kraje Vysočina v Komisi Rady AKČR pro kulturu a památkovou péči sledovat vlastní
námět změn vyřazování z konzervačních fondů knihoven a omezení jejich neúčelného růstu a
v případě získání podpory tohoto řešení iniciovat prostřednictvím LV zahájení legislativních
změn a do té doby v Krajské knihovně využívat ust. § 17 odst. 2 z. č. 257/2001 Sb. v pl. znění.
Usnesení bylo přijato 8 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
Karel Kotrba informoval o plnění zaměření LV do oblasti zákonodárných iniciativ. Proběhlo
pouze první čtení o změně zákona o krajích.
3. Informace o plnění zaměření LV do oblasti připomínkových řízení
Miroslav Magrot informoval členy LV o skončených a probíhajících připomínkových řízeních k
návrhům právních předpisů a materiálům nelegislativní povahy. Připomínky členům výboru byly
připojeny ke stanoviskům kraje. Ministerstvo dopravy předložilo návrh zákona o podmínkách

Číslo stránky
Číslo jednací: KUJI

30404/2010

4

provozu vozidel na pozemních komunikacích a návrh zákona o pozemních komunikacích.
Rovněž byly předloženy materiály z Úřadu vlády od bývalého ministra Kocába.
4. Různé
Dr. Oulehla informoval, že pro tento rok máme v plánu přezkum komplexu zásad zastupitelstva
kraje v oblasti školství a kultury. Již jsme o tom hovořili na svých předchozích zasedání. Měli
bychom se rozhodnout, zda tyto zásady budeme přezkoumávat jako kolektiv, nebo jako
jednotlivci. Otázky, které byly řečeny na zasedání výboru týkající se zásad budou projednávány
na příštím zasedání. Členové výboru se jednotně shodli na tom, že se k posouzení zásad
přistoupí jako kolektiv.
Úkol: Na příští zasedání výboru se členové mají vyjádřit k otázkám týkající se zásad, které
byly řečeny na zasedání výboru č. 2/2010.
Dále předal informaci, která zazněla na zasedání zastupitelstva kraje týkající se odvolání
ředitelky DD Senožaty. Kontrolní výbor založil skupinu, která přezkoumá tuto událost. Karel
Kotrba dodal, že pracovní skupina se zaměří na hodnocení situace v DD. Jiří Havlíček řekl, že
tyto případy se stávají i v jiných městech a obcích. Je zde otázka, zda rada kraje postupovala
v souladu s pravidly. Na toto by se pracovní skupina mohla zaměřit. Dr. Oulehla dále sdělil, že
JE Dukovany se bude rozšiřovat. Proběhne seminář k Zásadám územního rozvoje, Pozemky
pro rozšíření JE Dukovany jsou vykupovány za několikanásobek vyšší kupní ceny a problém je
v tom, že je vykupuje realitní kanceláře na své jméno.
5. Závěr
Další zasedání proběhne 10. května 2010 od 15.00 hod.
Závěrem předseda LV poděkoval všem přítomným za aktivní účast na výboru.

JUDr. Drahoslav Oulehla
předseda Legislativního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina

Mgr. Karel Kotrba, MSc.
tajemník Legislativního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina

Zpracovala a zapsala Eva Charvátová dne 15. 04. 2010
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