Zápis z jednání
Legislativního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 9/2011
konaného dne 14. 11. 2011
Přítomni:
1. Pospíchal Petr

6. Dlouhý Michal

2. Lempera Oldřich

7. Kliment Luboš (místopředseda)

3. Uchytil Jiří

8. Kotrba Karel (tajemník)

4. Oulehla Drahoslav (předseda)

9. Magrot Miroslav (tajemník)

5. Rusová Marie

Nepřítomni (omluveni):
1. Míka Jan

3. Bečková Zdeňka

2. Weis Vojtěch

4. Komínek Josef

Hosté:
1. Zdeněk Kadlec (ředitel Krajského úřadu Kraje 2. Panáčková Jaroslava (OKPPCR)
Vysočina

Program:
1. Zahájení, presence, schválení zápisu a programu, kontrola úkolů;
2. Informace o plnění zaměření LV do oblasti zákonodárných iniciativ
- stav iniciativy změna zák. o pohřebnictví, stanoviska ministerstev a krajů
- námět iniciativy změny zák. 309/1999 Sb. o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních
smluv ve znění p.p. (dr. Oulehla, Mgr. Kotrba);
3. Informace o plnění zaměření LV do oblasti připomínkových řízení (Mgr. Magrot);
4. Informace o plnění zaměření LV do oblasti vnitřních předpisů kraje (Mgr. Kotrba);
5. Projednání plánu práce na r. 2012;
6. Různé;
7. Závěr.
1. Zahájení, presence, schválení zápisu a programu, kontrola úkolů
Drahoslav Oulehla, předseda Legislativního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina (dále jen
„LV“), přivítal přítomné členy a konstatoval, že výbor je usnášeníschopný. Vzhledem k tomu,
že nikdo nevznesl připomínku k zápisu ze zasedání LV č. 08/2011 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 vnitřních předpisů kraje
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- Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací městům s památkami
světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO v Kraji Vysočina;
3. Informace o plnění zaměření LV do oblasti zákonodárných iniciativ
- stav iniciativy změna zák. o pohřebnictví, stanoviska ministerstev a krajů;
- námět iniciativy změny zák. č. 309/1999 Sb. o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních
smluv, ve znění pozdějších předpisů (dr. Oulehla, Mgr. Kotrba);
4. Informace o plnění zaměření LV do oblasti připomínkových řízení (Mgr. Magrot);
5. Projednání plánu práce na r. 2012;
6. Různé;
7. Závěr.
Takto upravený program jednání, jakož i zápis z LV 08/11 byl 6 hlasy schválen. vč. předsunutí
k projednání čtvrtého bodu - Zásad ZK – UNESCO.
2. Informace o plnění zaměření LV do oblasti vnitřních předpisů kraje
 Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací městům s památkami
světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO v Kraji Vysočina
Jaroslava Panáčková okomentovala podkladový materiál. Dotace se poskytuje městům, na
jejichž území se nachází památka zapsaná na Seznam světového dědictví UNESCO, tj. Město
Telč – Historické jádro Telče; Třebíč – Židovská čtvrť a bazilika sv. Prokopa a Žďár nad Sázavou
– Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře. Dotaci nelze poskytnout na projekt,
který je podpořen z programu Podpora pro památky UNESCO Ministerstva kultury. Dotace se
poskytuje ve výši maximálně 300 000 Kč na realizaci projektu v daném kalendářním roce.
Dotace bude městům poskytnuta zpětně po ukončení realizace projektu na základě Závěrečné
zprávy a vyúčtování a předložených požadovaných kopií dokladů k celkovým nákladům projektu
včetně kopií dokladů o jejich úhradě, a to formou bezhotovostního převodu dotace na účet
města.
Během jednání se dostavil člen výboru Luboš Kliment.
Usnesení 14/09/2011/LV
Legislativní výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina
projednal a doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací
městům s památkami světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO v Kraji Vysočina.
Usnesení bylo přijato 7 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
3. Informace o plnění zaměření LV do oblasti zákonodárných iniciativ
 Stav iniciativy změna zák. o pohřebnictví, stanoviska ministerstev a krajů
Drahoslav Oulehla okomentoval podkladový materiál. Do 31. 10. 2011 kraj obdržel celkem 6
stanovisek od krajů k dané zákonodárné iniciativě, z toho 3 jsou pro předložení a 3 proti tomuto
návrhu. Od MMR kraj obdržel stanovisko z něhož plyne závazek MMR duplicitu v úkolech krajů
řešit vtělením do vlastní novely.
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Námět iniciativy změny zák. č. 309/1999 Sb. o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních
smluv, ve znění pozdějších předpisů
Drahoslav Oulehla okomentoval podkladový materiál. Podle § 13 zákona č. 309/1999 Sb., o
Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů, jsou obce,
městské obvody a městské části územně členěných statutárních měst povinny v pracovních
dnech každému umožnit nahlížení do Sbírky zákonů. Tato povinnost se vztahuje vždy na celou
částku s výjimkou rozsáhlých příloh právních předpisů, které je možno vyhlásit v samostatných
přílohách částek Sbírky zákonů vydaných současně s příslušnou částkou, v níž je vyhlašován
text právního předpisu, o jehož přílohu se jedná. Z této dikce zákona sice jednoznačně
nevyplývá, že by existovala povinnost odebírat Sbírku zákonů v listinné podobě, ale v současné
době je pouze tato listinná podoba garantována Ministerstvem vnitra, které Sbírku zákonů
vydává. Na základě průzkumu na obcích a městech kraje bylo navrženo přijetí doplnění zákona:
„Tuto povinnost lze splnit umožněním nahlédnutím do Sbírky zákonů. Sbírky mezinárodních
smluv a Úředního věstníku Evropské unie v elektronické podobě“. Marie Rusová vyslovila
požadavek, že z důvodu úspor by bylo vhodné toto doplnění zákona podpořit.
Úkol: Drahoslav Oulehla zpracuje podklad pro důvodovou zprávu ke změně zákona č. 309/1999
Sb. o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů.
Usnesení 15/09/2011/LV
Legislativní výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina
ruší
přijaté usnesení číslo 12/07/2011/LV ze dne 12. 9. 2011 a
projednal
zákonodárnou iniciativu změny zákona č. 309/1999 Sb. o Sbírce zákonů a o Sbírce
mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů, a
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit změnu zákona č. 309/1999 Sb. o Sbírce zákonů a o Sbírce
mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů.
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 o skončených a probíhajících připomínkových řízeních
k návrhům právních předpisů a materiálům nelegislativní povahy. Zdůraznil společně
s předsedou LV, že v legislativním procesu je novela zák. o krajích a obcích, je velmi rozsáhlá a
má bezprostřední dopady na činnost v samostatné působnosti.
5. Projednání plánu práce na rok 2012
Členové výboru obdrželi s časovým předstihem návrh plánu práce výboru na rok 2012.
Na základě připomínek byl odstraněn bod: k novelizaci zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví
a o změně některých zákonů.
Usnesení 16/09/2011/LV
Legislativní výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina
projednal a doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit návrh plánu práce výboru na rok 2012.
Usnesení bylo přijato 7 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
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6. Různé
Zdeněk Kadlec informoval členy výboru o těchto tématech:
 budoucnost a další rozvoj jaderné energetiky v Kraji Vysočina - dojde k vytvoření expertní
skupiny složené z reprezentantů územní samosprávy, zástupců odborných útvarů krajského
úřadu případně obecních úřadů, zástupců provozovatele jaderné elektrárny a případně zástupců
ministerstev a dalších státních úřadů ústřední i územní úrovně určenou pro řešení úkolů
spojených s novou výstavbou, zejména pro řešení problematiky ochrany povrchových
a podzemních vod a dalších aspektů posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) a návazných
povolovacích řízení
 řízení příspěvkových organizací - bude vydán právní předpis, který bude určovat:
a) vzájemný vztah mezi: p.o. jako právnickou osobou a zřizovatelem jako právnickou osobou
b) vzájemný vztah ředitele p.o. a zřizovatele.
Bude se jednat o prováděcí právní předpis. Základním právním přepisem, o který se nový právní
předpis bude opírat, je zákon o krajích a zákon o finanční kontrole ve veřejné správě. V rámci
první fáze bude materiál zaslán členům rady kraje a členům legislativního výboru
k připomínkování. Ve druhé fázi bude materiál zaslán všem ředitelům příspěvkových organizací
k připomínkám.
Další zasedání proběhne dne 12. prosince 2011 od 11.00 hod. v restauraci Buena Vista,
Třída Legionářů 24, Jihlava.
7. 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 15. 11. 2011
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