Zápis z jednání Legislativního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina
č. 2/2011
konaného dne 14. 2. 2011
Přítomni:
1. Jan Míka

6. Marie Rusová

2. Vojtěch Weis

7. Luboš Kliment (místopředseda)

3. Oldřich Lempera

8. Karel Kotrba (tajemník)

4. Zdeňka Bečková

9. Miroslav Magrot (tajemník)

5. Drahoslav Oulehla (předseda)

Nepřítomni (omluveni):
1. Petr Pospíchal

Hosté:
1. Jan Slámečka (předseda Bezpečnostní komise Rady kraje Vysočina)

Program:
1. Zahájení, presence, schválení zápisu a programu, kontrola úkolů;
2. Protikorupční strategie kraje Vysočina (Ing. Bc. Kadlec);
3. Informace o plnění zaměření LV do oblasti zákonodárných iniciativ a o plnění zaměření LV
do oblasti vnitřních předpisů kraje – výsledky jednání z AK k novele zák. o pohřebnictví (dr.
Oulehla, Mgr. Kotrba, Mgr. Magrot);
4. Informace o plnění zaměření LV do oblasti připomínkových řízení (Mgr. Magrot);
5. Informace o průběhu KZ 01/11, změny obsazení LV;
6. Návrh konkretizace přezkumu vybraných zásad ZK z plánu do věcného, personálního a
časového rozložení (dr.Oulehla);
7. Různé;
8. 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 konstatoval, že je výbor usnášeníschopný. Představil nového
místopředsedu výboru Luboše Klimenta. Přednesl návrh programu jednání, který navrhl upravit
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 (zásady: dobrovolní hasiči – akceschopnost a soutěže) –
výsledky jednání z AK k novele zák. o pohřebnictví (dr. Oulehla, Mgr. Kotrba, Mgr. Magrot,
Jan Slámečka);
3. Protikorupční strategie kraje Vysočina (Mgr. Kotrba);
4. Informace o plnění zaměření LV do oblasti připomínkových řízení (Mgr. Magrot);
5. Informace o průběhu KZ 01/11, změny obsazení LV;
6. Návrh konkretizace přezkumu vybraných zásad ZK z plánu do věcného, personálního a
časového rozložení (dr.Oulehla);
7. Různé;
8. Závěr.
Takto upravený program jednání, i zápis z LV 01/11 byl 6 hlasy schválen.

2. Informace o plnění zaměření LV do oblasti zákonodárných iniciativ a o plnění
zaměření LV do oblasti vnitřních předpisů kraje (zásady: dobrovolní hasiči –
akceschopnost a soutěže) – výsledky jednání z AK k novele zák. o pohřebnictví
Jan Slámečka informoval, že v rozpočtu kraje na rok 2011 v kapitole Požární ochrana a IZS byla
přidělena částka 6 mil. Kč pro dobrovolné hasiče. Tyto finanční prostředky jsou rozdělovány na
základě zásad schvalovaných zastupitelstvem kraje. Jedná se o tyto zásady:
- Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím kraje Vysočina na
akceschopnost jednotek požární ochrany obcí v roce 2011;
- Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací Sdružení hasičů Čech,
Moravy a Slezska Krajské sdružení hasičů ČMS – Kraj Vysočina – Příspěvek na soutěže,
propagaci požární ochrany a preventivně výchovnou činnost v roce 2011.
Dále uvedl, že textová část zásad zůstává beze změny, mění se pouze výpočty částek
příspěvků.
Zásady budou předloženy 24. února Bezpečnostní komisi Rady kraje Vysočina a 22. března
zastupitelstvu kraje.
V průběhu jednání se na zasedání dostavil člen výboru Vojtěch Weis.
Usnesení 01/02/2011/LV
Legislativní výbor Zastupitelstva kraje Vysočina
projednal a doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit:
- Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím kraje Vysočina na
akceschopnost jednotek požární ochrany obcí v roce 2011;
- Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací Sdružení hasičů Čech,
Moravy a Slezska Krajské sdružení hasičů ČMS – Kraj Vysočina – Příspěvek na soutěže,
propagaci požární ochrany a preventivně výchovnou činnost v roce 2011.
Usnesení bylo přijato 7 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
Miroslav Magrot informoval o plnění zaměření LV do oblasti zákonodárných iniciativ. Informoval
o legislativním procesu na změnu ústavního zákona, kterým se mění název kraje Vysočina.
Návrh bude pravděpodobně zařazen na 14. zasedání schůze PSP ČR.
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Miroslav Magrot dále informoval o plnění zaměření LV do oblasti vnitřních předpisů kraje.
Proběhlo jednání odborné pracovní skupiny Rady AKČR pro legislativu k novele zákona o
pohřebnictví – v otázce veřejných pohřebišť nebylo doporučeno vyjímat přenesenou působnost
z krajů na ministerstva.
Druhá problematika se týkala ohledání mrtvých – problematika je zásadní, obsáhlá a činí
problémy, z toho důvodu požádal Miroslav Magrot ostatní kraje o zaslání informace, jakým
způsobem u nich probíhá ohledání mrtvých, informace by měly být k dispozici do 15. března
2011.
3. Protikorupční strategie kraje Vysočina
Dr. Oulehla omluvil nepřítomnost Zdeňka Kadlece, ředitele krajského úřadu.
Karel Kotrba sdělil, že materiál, který členové výboru s předstihem obdrželi, popisuje stav,
návrhy možných řešení a teoretická opatření, která jsou možná v oblastech snížení korupčního
rizika na minimum.
Dr. Oulehla upozornil, že v materiálu neodpovídá číslování stránek.
Členové výboru se shodli, že materiál je dobře připravený. Jedná se o otevřený materiál, který
se bude měnit s celkovým pohledem na korupci. Snahou je stanovit obecné zásady bez
konkrétních opatření.
Protikorupční strategie bude podle proběhu její realizace a potřeb event. zahrnuta do plánu
činnosti LV na rok 2012.
Usnesení 02/02/2011/LV
Legislativní výbor Zastupitelstva kraje Vysočina
projednal a doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Protikorupční strategii kraje Vysočina.
Usnesení bylo přijato 7 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
4. Informace o plnění zaměření LV do oblasti připomínkových řízení
Miroslav Magrot informoval členy LV, že v současné době probíhá minimum připomínkových
řízení. Legislativní plán Vlády ČR na rok 2011 je však hodně nabitý, v letošním roce bude
předloženo velké množství reformních zákonů.
5. Informace o průběhu KZ 01/11, změny obsazení LV
Dr. Oulehla připomněl, že počet členů LV byl přechodně snížen na 8, a to z toho důvodu, že
v lednu 2011 rezignovali členové za politický klub ODS na členství v LV.
Na KZ 01/11 předložil Jan Nekula návrh na zrušení LV. Z diskuse k tomuto bodu vzešlo
usnesení a návrhu nebylo vyhověno.
Hejtman oficiálně oslovil předsedu politického klubu ODS s žádostí o poskytnutí informace, zda
bude ODS nominovat zástupce v LV. Vyjádření předsedy ODS však není doposud známo.
Vzhledem ke sníženému počtu členů LV apeloval Dr. Oulehla na maximální možnou účast na
zasedáních LV.
6. Návrh konkretizace přezkumu vybraných zásad ZK z plánu do věcného,
personálního a časového rozložení
Dr. Oulehla navrhl toto složení jednotlivých skupin:
- odbor majetkový (3 zásady):
o Drahoslav Oulehla (vedoucí)
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o Zdeňka Bečková
o Vojtěch Weis
odbor územního plánování a stavebního řádu (1 zásady):
o Luboš Kliment (vedoucí)
o Karel Kotrba
o Marie Rusová
o Oldřich Lempera
odbor dopravy a silničního hospodářství (3 zásady):
o Jan Míka (vedoucí)
o Miroslav Magrot
o Petr Pospíchal

Kontrolní skupiny se zaměří na tyto body:
a) jsou předložené zásady srozumitelné a jednoznačné, právní připomínky (derogace,
legisvakance, intertemporalita)
b) jaké máte připomínky k jejich praktickému užití a náměty na zlepšení?
c) vidíte možnost jejich racionalizace – zrušení, spojení?
Na dubnové zasedání LV budou mít jednotlivé kontrolní skupiny připravenou zprávu, aby mohl
být na květnové zasedání LV připraven závěrečný souhrn.
Usnesení 03/02/2011/LV
Legislativní výbor Zastupitelstva kraje Vysočina
zahajuje
přezkum zásad Zastupitelstva kraje Vysočina:
- o vymezení majetkových práv a povinností Krajské správy a údržby silnic Vysočiny,
příspěvkové organizace zřizované krajem Vysočina;
- o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných krajem
Vysočina;
- pro převod nemovitého majetku ve vlastnictví kraje Vysočina;
- pro poskytování dotací na územně plánovací činnost obcí z rozpočtu kraje Vysočina;
- pro poskytování dotací na dětská dopravní hřiště;
- pro poskytování dotací na pasporty místních komunikací;
- pro poskytování dotací na údržbu veřejné zeleně v průjezdních úsecích obcí kraje
Vysočina
se zaměřením na:
- jsou předložené zásady srozumitelné a jednoznačné, právní připomínky (derogace,
legisvakance, intertemporalita)
- jaké máte připomínky k jejich praktickému užití a náměty na zlepšení?
- vidíte možnost jejich racionalizace – zrušení, spojení?
v pracovních skupinách:
- odbor majetkový:
o Drahoslav Oulehla (vedoucí)
o Zdeňka Bečková
o Vojtěch Weis
- odbor územního plánování a stavebního řádu:
o Luboš Kliment (vedoucí)
o Karel Kotrba
o Marie Rusová
o Oldřich Lempera
- odbor dopravy a silničního hospodářství:
o Jan Míka (vedoucí)
o Miroslav Magrot
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o Petr Pospíchal
s termínem projednání závěrů na LV 05/11.
Usnesení bylo přijato 7 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
7. Různé
Dr. Oulehla podal informaci, že na začátku dubna navštíví kraj Vysočina Ústavně-právní výbor
Senátu PČR.
Dále informoval o probíhajících seminářích k sociálně-právní ochraně dětí. Ředitelé dětských
domovů poukazují na dva problémy:
- nedostatečná oprávnění zastupovat děti v běžných věcech (zřízení účtu, návštěva
lékaře, atd.), pokud rodiče nespolupracují;
- prodloužená vycházka dítěte do rodiny.
Dr. Oulehla seznámil členy výboru s obsahem záznamu, který zpracoval společně s Mgr. Ivanou
Matouškovou, a s navrženými legislativními postupy. V této fázi jde o diskusi v rámci asociace
krajů a příslušných ministerstev, nakolik poznatky našeho kraje mají obecnou platnost a podporu
legislativní iniciativy.
Usnesení 04/02/2011/LV
Legislativní výbor Zastupitelstva kraje Vysočina
bere na vědomí
informaci o navržených legislativních postupech v sociálně-právní ochraně dětí a
doporučuje
náměstkovi hejtmana Liboru Jouklovi a radnímu Petru Krčálovi projednání návrhu v rámci
asociace krajů, Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, event. Ministerstva školství, mládeže a
tělovýchovy ČR.
Usnesení bylo přijato 7 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
Další zasedání proběhne dne 14. března 2011 od 15.00 hod. v sídle Krajského úřadu kraje
Vysočina, Žižkova 57, Jihlava, zasedací místnost B 1.32.

8. Závěr
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: Dana Vrábelová dne 15. 2. 2011
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