Zápis z jednání
Legislativního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 6/2013
konaného dne 10. 6. 2013
Přítomni:
1. Technik Radim

8. Oulehla Drahoslav (předseda)

2. Pospíchal Petr (místopředseda)

9. Dlouhý Michal

3. Martinec Jan

10. Vrzalová Helena

4. Sládková Danuše

11. Jirsa Zdeněk

5. Šikula Zdeněk
6. Dračka Emil

12. Kotrba Karel (tajemník)
13. Magrot Miroslav (tajemník)

7. Tůma Jan
Nepřítomni (omluveni):
1. Rusová Marie

2. Havlíček Jiří

Hosté:
1. Tlustoš Petr (ORR)
Program:
1. Zahájení, presence, schválení programu, zápisu z LV 05/13;
2. Stav v oblastech zákonodárných iniciativ, připomínkových řízení a vnitřních předpisů
kraje (Mgr. Kotrba, Mgr. Magrot);
3. Informace o stavu přípravy novely Pravidel kontrolní činnosti výborů ZK (dr. Oulehla,
Mgr. Kotrba);
4. Informace k podílu LV na přípravě výroční zprávy Asociace krajů ČR (dr. Oulehla, Mgr.
Magrot);
5. Různé;
6. Závěr.
1. Zahájení, presence, schválení programu, zápisu z LV 04/13
Drahoslav Oulehla, předseda Legislativního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina (dále jen
„LV“), přivítal přítomné členy. Dle počtu přítomných konstatoval, že je výbor usnášeníschopný.
Vzhledem k tomu, že nikdo nevznesl připomínku k zápisu z jednání LV č. 05/2013, přednesl
návrh programu dnešního jednání. Ten byl upraven do následující podoby:
1. Zahájení, presence, schválení programu, zápisu z LV 05/13;
2. Vnitřní předpisy kraje:
- Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina, kterými se upravují investiční pobídky Kraje
Vysočina (Mgr. Petr Tlustoš);
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3. Stav v oblastech zákonodárných iniciativ, připomínkových řízení a vnitřních předpisů
kraje (Mgr. Kotrba, Mgr. Magrot):
4. Informace o stavu přípravy novely Pravidel kontrolní činnosti výborů ZK (dr. Oulehla,
Mgr. Kotrba);
5. Informace k podílu LV na přípravě výroční zprávy Asociace krajů ČR (dr. Oulehla, Mgr.
Magrot);
6. Různé;
7. Závěr.
Takto upravený program jednání, jakož i zápis z LV 05/2013 byly 10 hlasy schváleny.
2. Vnitřní předpisy kraje
- Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina, kterými se upravují investiční pobídky Kraje Vysočina
Petr Tlustoš okomentoval podkladový materiál. Kraj Vysočina nakoupil pozemky v k.ú. Hruškové
Dvory z důvodu stavby Vědeckotechnologického parku II. Z důvodu nastavení podmínek
od MPO se od tohoto záměru odstoupilo. Ruší se příloha č. 1 Geometrický plán – podle něj byla
předmětem investičních pobídek pouze část pozemku par. č. 214/22, zbylou část plánoval kraj
využít pro vlastní aktivity v oblasti podpory inovací, vývoje a transferu technologií. Signály z trhu
ovšem ukazují, že tyto aktivity jsou ochotni financovat podnikatelské subjekty z vlastních
prostředků, proto již odpadl důvod, ponechávat si za tímto účelem majetek ve vlastnictví
a je vhodné poskytnout (prodat) ho těmto zájemcům. Dále u čl. 2 odst. 1 písm. b) se nově týká
již celého pozemku par. č. 214/22. Drahoslav Oulehla vznesl dotaz, zda se neváže záměr
i k jiným podnikatelským subjektům v kraji. Petr Tlustoš odpověděl, že v současné době se ví o
jednom podnikatelském inkubátoru v Havlíčkově Brodě. Emil Dračka vznesl podnět, že Zásady
by měly být napsány obecněji, a ne na konkrétní případ. Zásady by tak bylo možné využít
i do budoucna u jiných akcí. Petr Tlustoš doplnil, že Zásady byly zaměřeny pouze na dva
pozemky v k.ú. Hruškové Dvory, přičemž jeden pozemek byl již v roce 2010 prodán.
Jelikož bude vyčerpáno portfolio, nebude na základě čeho možná realizace dalších investičních
pobídek. Pozemky byly účelově vázány na stavbu Vědeckotechnologického parku II.
Karel Kotrba doplnil, že pokud se do budoucna bude řešit převod pozemku, nebudou vypsány
Zásady, ale bude tato situace řešena sepsáním smlouvy. Petr Tlustoš doplnil, že možná bude
i změna v čl. 4 odst. 1 písm. f), kde kupní smlouva bude sepsána až po kolaudaci stavby.
Jan Tůma vznesl dotaz, zda je k daným pozemkům v rámci územního plánu vydán regulativ.
Petr Tlustoš odpověděl, že není.
Během jednání se dostavil člen výboru Radim Technik.
Usnesení 12/06/2013/LV
Legislativní výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina
projednal a doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina, kterými se upravují investiční
pobídky Kraje Vysočina.
Usnesení bylo přijato 11 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
3. Stav v oblastech zákonodárných iniciativ, připomínkových řízení a vnitřních
předpisů kraje
Miroslav Magrot informoval o skončených a probíhajících meziresortních připomínkových
řízeních k návrhům právních předpisů a materiálům nelegislativní povahy. Členové výboru
obdrželi přepracovaný volební zákon, návrh zákona o veřejných pojistných a správě daně
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z příjmů fyzických osob, návrh zákona o soudních tlumočnicích a o soudních překladatelích.
Protikorupční novela zákona o ÚSC bude zítra předložena k prvnímu čtení v Poslanecké
sněmovně. Dále informoval o posunu týkající se problematiky přímé volby starostů.
V Poslanecké sněmovně je předložen tisk č. 1065, kde skupina poslanců chce prosadit přijetí
přímé volby starostů. Tento materiál bude členům výboru zaslán.
Úkol: Miroslav Magrot zašle členům výboru sněmovní tisk č. 1065.
4. Informace o stavu přípravy novely Pravidel kontrolní činnosti výborů ZK
Drahoslav Oulehla informoval o stavu přípravy novely Pravidel kontrolní činnosti výborů
zastupitelstva kraje. Byl připraven materiál, který bude následně předložen členům legislativního
výboru a během měsíce září k projednání všem výborům zastupitelstva kraje. Příští týden bude
zasedat Komise pro veřejnou správu a legislativu Rady Asociace krajů, kde předmětem jednání
bude zákon o kontrolním řádu v návaznosti na zákon o krajích.
5. Informace k podílu LV na přípravě výroční zprávy Asociace krajů ČR
Drahoslav Oulehla informoval o podílu LV na přípravě výroční zprávy Asociace krajů ČR. Kraj
Vysočina se aktivně podílel na přípravě legislativních materiálů, spolupracuje v oblasti legislativy
s orgány státní správy. Za loňský rok bylo prostřednictvím krajského úřadu připomínkováno 233
materiálů, z toho 2 ústavní zákony, 10 věcných záměrů zákona, 48 zákonů, 111 prováděcích
právních předpisů a 62 nelegislativních materiálů pro jednání vlády. Zástupci kraje se pravidelně
účastní jednání legislativních orgánů asociace krajů, kde projednávané materiály mohou mít
dopad na územně samosprávné celky. Zastupitelstvo kraje v loňském roce schválilo jednu
zákonodárnou iniciativu, která nebyla do legislativního procesu dosud předložena. V současné
době je návrh předložen jako inciativa poslanecká a bude předmětem nejbližšího jednání schůze
PSP ČR. U mezirezortního připomínkového řízení kraj v roce 2012 zapojil i obce. Tento krok
pomohl při tvorbě připomínek protikorupční novely zákona o územních samosprávných celcích.
Usnesení 13/06/2013/LV
Legislativní výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina
bere na vědomí
informaci k podílu LV na přípravě výroční zprávy Asociace krajů ČR.
Usnesení bylo přijato 11 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
6. Různé
Další zasedání proběhne dne 9. září 2013 od 15:00 hod. v sídle Krajského úřadu Kraje
Vysočina, Žižkova 57, Jihlava, zasedací místnost B 1.32.
7. Závěr
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 Oulehlová dne 10. 6. 2013
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