Zápis z jednání Legislativního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina
č. 3/2011
konaného dne 21. 3. 2011
Přítomni:
1. Míka Jan

5. Rusová Marie

2. Lempera Oldřich

6. Kliment Luboš (místopředseda)

3. Bečková Zdeňka

7. Kotrba Karel (tajemník)

4. Oulehla Drahoslav (předseda)

8. Magrot Miroslav (tajemník)

Nepřítomni (omluveni):
1. Pospíchal Petr

2. Weis Vojtěch

Hosté:
1. Kadlec Zdeněk (ředitel KrÚ)

3. Krčál Vít (OŠMS)

2. Hřebenová Dagmar (OŠMS)

4. Pokorný Josef (OSH)

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:
- Aktualizace Zásad pro poskytování systémové dotace na pořizování a opravy učebních
pomůcek základních uměleckých škol č. 19/09
- Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dalších dotací na výdaje
realizované v rámci Programu prevence kriminality kraje Vysočina v roce 2011
- Návrh zrušení Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na údržbu
veřejné zeleně v průjezdních úsecích obcí kraje Vysočina a jejich náhrada Pravidly
Rady kraje Vysočina pro poskytování darů na údržbu veřejné zeleně v průjezdních
úsecích obcí kraje Vysočina
(dr. Oulehla, Mgr. Kotrba, Mgr. Magrot, Mgr. Hřebenová, Ing. Pokorný);
3. Informace o plnění zaměření LV do oblasti připomínkových řízení (Mgr. Magrot);
4. Průběh přezkumu vybraných zásad ZK z úkolu přijatého na LV 02/11 (dr.Oulehla,
Mgr. Kliment, Ing. Míka);
5. Různé;
6. Závěr.

tel.: 564 602 254, fax: 564 602 422, e-mail: posta@kr-vysocina.cz, internet: www.kr-vysocina.cz
IČ: 70890749, bankovní spojení: Volksbank CZ, a.s., č.ú.: 4050005000/6800

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. Vzhledem k tomu, že nikdo
nevznesl připomínku k zápisu ze zasedání LV č. 2/2011 přednesl návrh programu dnešního
zasedání. Program jednání, jakož i zápis z LV 02/11 byl 6 hlasy schválen.

2. Informace o plnění zaměření LV do oblasti zákonodárných iniciativ a o plnění
zaměření LV do oblasti vnitřních předpisů kraje
Aktualizace Zásad pro poskytování systémové dotace na pořizování a opravy učebních
pomůcek základních uměleckých škol č. 19/09
Dr. Oulehla informoval, že na 14. zasedání schůze PSP ČR byl bez připomínek projednán návrh
ústavního zákona, kterým se mění název kraje Vysočina. Třetí čtení zákona bude probíhat na
14. zasedání schůze PSP ČR.
Dagmar Hřebenová okomentovala podkladový materiál. Materiál se týká rozdělení systémové
dotace 500 tis. Kč na pořizování a opravy učebních pomůcek základních uměleckých škol
a aktualizace Zásad pro poskytování systémové dotace na pořizování a opravy učebních
pomůcek základních uměleckých škol č. 19/09.
Změny v materiálu spočívají:
- aktualizace smlouvy o poskytnutí dotace;
- čl. 3., odst. 3. - Prostředky jsou poskytovány ve formě:
a) účelové investiční nebo neinvestiční dotace (dále jen „dotace“) ZUŠ zřizované obcí nebo
dobrovolným svazkem obcí, jehož předmětem činnosti jsou úkoly v oblasti školství, nebo
jinou právnickou osobou nebo fyzickou osobou,
b) příspěvku na provoz ZUŠ zřizované krajem dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů (dále též jen „dotace“).
Příspěvek na provoz ZUŠ zřizovaných krajem je příspěvek, který je aktuální pouze pro tento rok,
neboť v současné době kraj Vysočina vlastní pouze jednu ZUŠ. Od roku 2011 budou všechny
ZUŠ obecní.
Dr. Oulehla doplnil, že Zásady nejsou časově omezeny. Vznesl dotaz, zda zrušené Zásady
nezakládají řízení, která ještě v současné době dobíhají. Dagmar Hřebenová odpověděla, že ne.
Usnesení 05/03/2011/LV
Legislativní výbor Zastupitelstva kraje Vysočina
projednal a doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování systémové
dotace na pořizování a opravy učebních pomůcek základních uměleckých škol.
Usnesení bylo přijato 6 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dalších dotací na výdaje realizované v
rámci Programu prevence kriminality kraje Vysočina v roce 2011
Josef Pokorný okomentoval podkladový materiál. Jedná se o poskytnutí další dotace,
neboť na podzim roku 2010 byla již poskytnuta první dotace v rámci Programu prevence
kriminality kraje Vysočina. V průběhu roku 2011 budou obcím poskytovány dotace na realizaci
projektů, které směřují do oblasti sociální prevence. Celková výše dotace činí 2,5 mil. Kč.
Žádost o dotaci podalo celkem 10 obcí. Krajské prostředky tím nebudou vyčerpány, a proto bylo
na základě rozhodnutí umožněno obcím vyčerpat dotaci i na situační prevenci. Dr. Oulehla
upřesnil, že se jedná o Zásady platné do 31. 12. 2011.
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Usnesení 06/03/2011/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 2011.
Usnesení bylo přijato 6 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

Návrh zrušení Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na údržbu veřejné
zeleně v průjezdních úsecích obcí kraje Vysočina a jejich náhrada Pravidly Rady kraje Vysočina
pro poskytování darů na údržbu veřejné zeleně v průjezdních úsecích obcí kraje Vysočina
Dr. Oulehla informoval, že se jedná o zrušení Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina
pro poskytování dotací na údržbu veřejné zeleně v průjezdních úsecích obcí kraje Vysočina
č. 03/08 ze dne 12. 2. 2008 a nahrazení Pravidly Rady kraje Vysočina pro poskytování darů
na údržbu veřejné zeleně v průjezdních úsecích obcí kraje Vysočina. Změny jsou navrhovány
z důvodu zjednodušení administrace ze strany ODSH, tak ze strany příjemců. Zdeňka Bečková
vznesla dotaz, jaká bude výše poskytnutého daru v případě, že si údržbu provádí sama obec.
Karel Kotrba odpověděl, že bude poskytnut dar na sečení 1 m2 maximálně ve výši 0,70 Kč
včetně DPH. Náklady převyšující tuto výši jsou na vrub žadatele. Zdeňka Bečková dále vznesla
dotaz na doložení fotodokumentace. Karel Kotrba odpověděl, že se bude jednat
o fotodokumentaci před a po sečení. Jan Míka upřesnil, že sečení může být prováděno ručně,
nebo strojní mechanizací. KSÚS kraje Vysočina využívá strojní mechanizaci s válcem o šířce
110 cm až 120 cm. Citoval čl. 2., odst. 1. – „Dar žadatelům podle těchto Pravidel lze poskytnout
na úhradu nákladů na údržbu veřejné zeleně na veřejných prostranstvích ve stanoveném
rozsahu tj. sečení pruhu travnatého pozemku bezprostředně sousedícího s vozovkou silnic
II. a III. tříd, v šíři do 1 metru, v průjezdních úsecích obcí, tj. v úsecích vymezených značkami
IS 12a „Obec“ a IS 12b „Konec obce“ a to nejvýše 2x za vegetační období“. Při sečení dochází
k tomu, že úsek, který je sečen, není o šíři 1 metru. Jan Míka vyslovil požadavek, zda by bylo
možno do Pravidel zakomponovat toleranci u šíře sečeného pruhu. Karel Kotrba řekl, že
připomínka bude předána ODSH a Jan Míka je s tímto způsobem vyřízení srozuměn.
Usnesení 07/03/2011/LV
Legislativní výbor Zastupitelstva kraje Vysočina
projednal a doporučuje
zastupitelstvu kraje zrušit Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací
na údržbu veřejné zeleně v průjezdních úsecích obcí kraje Vysočina a
doporučuje
ke schválení Pravidla Rady kraje Vysočina pro poskytování darů na údržbu veřejné zeleně
v průjezdních úsecích obcí kraje Vysočina.
Usnesení bylo přijato 6 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

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.
4. Průběh přezkumu vybraných zásad ZK z úkolu přijatého na LV 02/11
K průběhu přezkumu komplexu zásad se vyjádřili jednotliví vedoucí kontrolních skupin.
Luboš Kliment sdělil, že se zásadami souhlasí, Dr. Oulehla sdělil, že se zásadami souhlasí,
Jan Míka řekl, že v současné době jsou zásady projednávány na KSÚS a jsou zatím
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bez připomínek. Na dubnové zasedání LV budou mít jednotlivé kontrolní skupiny připravenou
zprávu, aby mohl být na květnové zasedání LV připraven závěrečný souhrn.
5. Různé
Zdeněk Kadlec podal tyto informace:
- ze strany státu, se objevují tendence oslabovat výkon přenesené působnosti
(výkon státní správy) jak obcemi, tak kraji;
- nekorektní projevy na diskuzním portálu kraje Vysočina.
Jan Míka řekl, že některé příspěvky mají charakter pomluv. Vyslovil nesouhlas s diskuzním
portálem kraje Vysočina a navrhl, zda by mohl být ustanoven správce portálu, který bude
provádět kontrolu a korekci příspěvků. Anonymy by měly být směřovány do protikorupční
schránky. Zdeněk Kadlec odpověděl, že náměty budou projednány s radou kraje. Dr. Oulehla
informoval o probíhajících seminářích k sociálně-právní ochraně dětí. Přítomným členům výboru
byla nabídnuta možnost účasti na těchto seminářích. Dále informoval o přechodném snížení
počtu členů legislativního výboru. Na březnovém zasedání zastupitelstva kraje bude toto téma
řešeno.

Další zasedání proběhne dne 11. dubna 2011 od 15.00 hod. v sídle Krajského úřadu kraje
Vysočina, Žižkova 57, Jihlava, zasedací místnost B 1.32.

6. 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: Eva Charvátová dne 22. 3. 2011
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