Zápis z jednání Legislativního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina
č. 5/2010
konaného dne 10. 05. 2010
Přítomni:
1. Míka Jan

5. Oulehla Drahoslav (předseda)

2. Weis Vojtěch

6. Havlíček Jiří (místopředseda)

3. Bečková Zdeňka

7. Kotrba Karel (tajemník)

4. Nekula Jan

8. Magrot Miroslav (tajemník)

Nepřítomni (omluveni):
1. Pospíchal Petr

4. Malá Alena

2. Lempera Oldřich

5. Rusová Marie

3. Kafoňková Simona

Hosté:
1. Novotný Vladimír (náměstek hejtmana)

3. Zvolánek Radek (OLVHZ)

2. Mikyna Jaroslav (OLVHZ)

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) ;
3. Informace o plnění zaměření LV do oblasti připomínkových řízení (mgr. Magrot);
4. Závěry k přezkumu komplexu zásad ZK v oblastech školství a kultura (dr. Oulehla);
5. Různé;
6. 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
usnášeníschopný. Vzhledem k tomu, že nikdo nevznesl připomínku k zápisu ze zasedání LV č.
4/2010 přednesl návrh programu dnešního zasedání. Ten byl upraven do následující podoby:
1. Zahájení, presence, schválení zápisu a programu, kontrola úkolů;
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2. Informace o plnění zaměření LV do oblasti zákonodárných iniciativ a o plnění zaměření
LV do oblasti vnitřních předpisů kraje (mgr. Kotrba)
-

změny zásad odboru lesního a vodního hospodářství a zemědělství – za účasti
zást. odboru;

3. Informace o plnění zaměření LV do oblasti připomínkových řízení (mgr. Magrot);
4. Závěry k přezkumu komplexu zásad ZK v oblastech školství a kultura (dr. Oulehla);
5. Různé;
6. Závěr.
Takto upravený program jednání, jakož i zápis z LV 04/10 byl 6 hlasy schválen.
2. Informace o plnění zaměření LV do oblasti zákonodárných iniciativ a o plnění
zaměření LV do oblasti vnitřních předpisů kraje
- Změny zásad odboru lesního a vodního hospodářství a zemědělství
Jaroslav Mikyna informoval členy výboru o změnách v Zásadách Zastupitelstva kraje Vysočina
pro poskytování dotací na drobné vodohospodářské ekologické akce. Zásady řeší poskytování
finančních prostředků na výstavbu či rekonstrukci kanalizací a čistíren odpadních vod v obcích
do 10 000 ekvivalentních obyvatel (EO). Poskytování dotací podle zásad probíhá již od roku
2004 a tyto zásady byly v roce 2007 aktualizovány. Hodnotící výbor pro poskytování dotací na
drobné vodohospodářské ekologické akce (dále jen „hodnotící výbor“) projednal navrhované
změny zásad na svém zasedání dne 19. 4. 2010. Z důvodu rozsáhlejších změn bylo navrženo
vyhotovení nových zásad. Mezi změny patří např.: definice uznatelných a neuznatelných
nákladů, svazek obcí může zastřešit více žádostí, kolik činní náklady na jednoho EO atd. Radek
Zvolánek dodal, že nová pravidla by měla být pro žadatele více srozumitelnější. Jiří Havlíček
vznesl dotaz k čl. 3, bod. 2. písmeno a) Zásad. Zda musí být u tohoto bodu Zásad podmínka
nejméně 100 EO. Jaroslav Mikyna odpověděl, že ano. Tato podmínka nám vyplývá z praxe.
Žadatel, který je obcí, kde je méně než 400 obyvatel, může požádat a danou dotaci obdržet
pokud je zvláštní zájem o ochranu přírody. Radek Zvolánek doplnil, že kraj Vysočina se shodl na
prioritě 400 EO.
Usnesení 08/05/2010/LV
Legislativní výbor Zastupitelstva kraje Vysočina
projednal
a
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Změnu Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování
dotací na drobné vodohospodářské ekologické akce.
Usnesení bylo přijato 6 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
Vladimír Novotný sdělil členům výboru o dvou připravovaných výběrových řízeních na veřejné
zakázky kraje Vysočina týkajících se administrátora energií:
Veřejná zakázka na administrátora elektrické energie. V rámci internetové aukce chceme
vysoutěžit cenu elektrické energie pro všechny p.o. zřizované krajem Vysočina pro rok 2011.
Máme dobré zkušenosti z první VZ a tudíž chceme, z důvodu velké administrace a přístupu
všech p.o., začít už nyní s přípravami. Cenu elektrické energie se nám podařilo snížit o 42 %.
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Veřejná zakázka na nákup plynu. Po vypsání první VZ se nám podařilo u všech p.o. zřizovaných
krajem Vysočina ušetřit kolem 50%, což je cca 20 mil. Kč.
Dále dodal, že na květnovém zasedání zastupitelstva kraje se bude projednávat výsledek
hospodaření kraje Vysočina za rok 2009. Tento materiál mají členové zastupitelstva kraje k
dispozici. K vývoji daňových příjmů bylo sděleno, že oproti roku 2009 byl duben v propadu kolem
100 mil. Kč. Rozpočet je postaven na roku 2006. V plnění daňových příjmů jsme o 88 tis. Kč nad
propočtenou alikvótou a 24 mil. Kč pod úrovní loňského roku. V současné době řešíme, jak
zafinancovat údržbu po zimě. Jan Míka dodal, že byla vypracována analýza nákladovosti. Jsme
schopni snížit náklady na údržbu. Dojde ke sjednocení metodiky nákladů. Zdeňka Bečková
vznesla dotaz, jaký je předpoklad celkové částky na opravu pozemních komunikací po zimním
období. Jan Míka odpověděl, že předpoklad je cca 300 mil. Kč.
Karel Kotrba informoval o plnění zaměření LV do oblasti vnitřních předpisů kraje. Karel Kotrba
sdělil, že žádné změny nejsou.
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. Převažovaly materiály z oblasti
dopravy, provozu na pozemních komunikacích. Dr. Oulehla poděkoval za očíslování zasílaných
materiálů.
4. Závěry k přezkumu komplexu zásad ZK v oblastech školství a kultura
Členové výboru se vyjádřili k otázkám týkajících se zásad z oblasti školství a kultury.
K otázce č. 1 členové sdělili, že neshledáváme žádné formálně-právní nedostatky. Zásady mají
správně stanoveny platnost a účinnost, ale splývají nám. Není zde uvedena legisvakanční lhůta.
Rušení starých předpisů je v pořádku.
Vojtěch Weis doplnil, že srozumitelnost, platnost a účinnost je v pořádku. Bylo by dobré doplnit
obecnou klauzuli, že ten kdo vejde do styku s krajem a je účastníkem řízení, by měl mít
elementární jistotu, že se během jednání nebudou měnit pravidla daná začátku jednání. Zásady,
podle kterých se postupovalo na začátku řízení, by měly být platné po celou dobu řízení. Takže
jsem pro, aby se tato ustanovení upravila.
Doporučení je, ve všech nově vydávaných zásadách ZK (s možností vztáhnout toto
doporučení i na pravidla RK) v části přechodná a závěrečná ustanovení jasně vymezovat
vztah plynoucí ze spolupůsobení dřívějších a pozdějších zásad ZK.

K otázce č. 2 byla vznesena otázka, zda zdokonalit informační zdroje, které máme v současné
době k dispozici, nebo zda vyhledat nové informační zdroje. Krajský zpravodaj je plně funkční
zdroj, ve kterém se tyto informace mohou objevovat.
Zdeňka Bečková vyslovila názor, že tento nápad se jeví jako dobrý krok.
Doporučení je, zařazovat např. do termínového kalendáře krajského Zpravodaje termíny a
lhůty plynoucí ze všech přijatých zásad;

K otázce č. 3 bylo sděleno, že Zásady, které byly přezkoumány, regulují natolik odlišné oblasti a
tak není vhodná jejich racionalizace spojováním. V rámci těchto Zásad shledává LV, že platí
Zásady Zastupitelstva kraje pro poskytování dotací na opravu a údržbu válečných hrobů a
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pietních míst vztahujících se k událostem 1. sv. války u příležitosti 90. výročí jejího ukončení v r.
2008 a k činnosti čsl. legií. Mimo nich nejsou přijaty žádné zásady, které by řešily „válečnou
pietu“ obecně.
Karel Kotrba doplnil, že válečné hroby zpravuje Ministerstvo obrany a větší část dotací poskytuje
přímo ze svého rozpočtu. Důležitá otázka je také vlastnická. Vladimír Novotný dodal, že tímto
tématem se již členové zastupitelstva zabývali na svém zasedání. Dr. Oulehla upřesnil, že je
důležité, aby k rozdělování dotací docházelo rovnoměrně.
Doporučení je, zvážit poskytování podpory na „válečnou pietu“ podle platných zásad ZK
15/07 a event. tuto oblast postihnout obecně.
Úkol: Předseda LV zpracuje výsledky dnešního zasedání do písemného návrhu, který bude
členům výboru zaslán v časovém předstihu k posouzení. Tímto materiál se členové výboru
budou znova zabývat na svém červnovém zasedání a následně bude materiál předložen ke
schválení na zastupitelstvu kraje v září.
5. Různé
Jan Nekula vznesl dotaz, kolika ZUŠek zřizovaných krajem se týká převod. Vladimír Novotný
odpověděl, že převod se týká ZUŠ Jihlava a ZUŠ Havlíčkův Brod. Dr. Oulehla doplnil, že
zásady, které řeší převody ZUŠek jsou postupně rušeny. Jiří Havlíček vznesl dotaz k zásadám
týkajících se volnočasových aktivit. Zda forma „daru“ je dobře zvolený převod prostředků. Lepší
by bylo zvolit formu „dotace“. Karel Kotrba odpověděl, že proběhlo jednání se zástupci OŠMS,
kde se daný problém projednával. Jedná se o prostředky, které mají dané škole pomoci a ne je
administrativně zatěžovat. Materiál byl radou a zastupitelstvem kraje schválen.
Dr. Oulehla požádal členy výboru, v případě neúčasti na zasedáních, o zaslání své omluvy
koordinátorce výboru.
6. Závěr
Další zasedání proběhne 14. června 2010 od 15.00 hod.
Závěrem předseda LV poděkoval všem přítomným za aktivní účast na výboru.

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

JUDr. Drahoslav Oulehla
předseda Legislativního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina

Zpracovala a zapsala Eva Charvátová dne 12. 05. 2010
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