Zápis z jednání
Legislativního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 1/2014
konaného dne 13. 1. 2014
Přítomni:
1. Technik Radim

8. Oulehla Drahoslav (předseda)

2. Pospíchal Petr (místopředseda)

9. Dlouhý Michal

3. Martinec Jan

10. Rusová Marie

4. Sládková Danuše

11. Havlíček Jiří

5. Šikula Zdeněk

12. Jirsa Zdeněk

6. Dračka Emil

13. Kotrba Karel (tajemník)

7. Tůma Jan

14. Magrot Miroslav (tajemník)

Nepřítomni (omluveni):
1. Vrzalová Helena

Hosté:
1. Kadlec Zdeněk (ředitel KrÚ)

3. Tlustoš Petr (ORR KrÚ)

2. Kratochvílová Dana

Program:
1. Zahájení, presence, schválení programu, zápisu z LV 10/13;
2. Stav v oblastech zákonodárných iniciativ, připomínkových řízení a vnitřních předpisů
kraje (Mgr. Kotrba, JUDr. Magrot);
3. Informace o výsledcích jednání ZK 07/13 k návrhu Zásad ZK kontrolní činnosti výborů ZK
a plánu práce LV na r. 2014 (JUDr. Oulehla);
4. Metodika přezkumu vybraných pravidel RK (JUDr. Oulehla);
5. Diskuse k možné změně termínů a časů jednání LV;
6. Různé;
7. Závěr.
1. Zahájení, presence, schválení programu
Drahoslav Oulehla, předseda Legislativního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina (dále jen
„LV“), přivítal přítomné. Přednesl návrh programu dnešního jednání, v němž byl bod „2. Stav
v oblastech zákonodárných iniciativ, připomínkových řízení a vnitřních předpisů kraje“ doplněn
o projednání „Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu
naplňování a propagace principů místní Agendy 21 a Zdraví 21 v Kraji Vysočina“. Takto
upravený program jednání byl 11 hlasy schválen.
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2. Stav v oblastech zákonodárných iniciativ, připomínkových řízení a vnitřních
předpisů kraje
Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu naplňování
a propagace principů místní Agendy 21 a Zdraví 21 v Kraji Vysočina (dále jen „zásady“)
Petr Tlustoš seznámil členy se změnami provedenými v zásadách, které byly přizpůsobeny
novým právním předpisům, které jsou účinné od 1. 1. 2014.
Přehled změn zásad:
- upraveno vymezení možných žadatelů v souvislosti s účinností nového občanského
zákoníku
- úprava vymezení uznatelných nákladů
- změněn termín pro předložení závěrečné zprávy z 15. 11. na 30. 10.
- úprava formulářů žádosti a závěrečného vyúčtování (zpřehlednění údajů)
Přehled změn ve smlouvě
- smlouva uzavírána dle občanského zákoníku
- úprava vymezení uznatelných nákladů
- zpřesnění výpočtu částky dotace při nedodržení celkových nákladů
- zpřesněna úprava možnosti souběhu s jinou dotací
- varianta pro nové nařízení de minimis (od 1. 7. 2014)
- upřesnění povinnosti příjemce v oblasti označování dokladů a prokazování nákladů
zjednodušeno ustanovení porušení rozpočtové kázně (novelizace z 250/2000 Sb.)
Marie Rusová se dotázala, proč došlo ke změně vzorové smlouvy v článku 7 odst. 2,
kde uznatelné náklady na realizaci akce vznikají dnem podání žádosti, nikoliv dnem podpisu
oprávněnými zástupci. Dana Kratochvílová odpověděla, že ORR zachovalo vizi těchto zásad
a náklady se proplácejí ode dne podání žádosti.
Petr Tlustoš doplnil, že podmínky jsou ukotveny podpisem smlouvy. Odstavec 2 je zde
výjimečně nastaven spíše s ohledem na historický kontext těchto zásad. Karel Kotrba rovněž
poukázal na opatrnost při účtování nákladů.
Dana Kratochvílová doplnila, že ORR se snaží předcházet problémům, které by mohly
nastat, a to školením žadatelů.
Dále Marie Rusová poukázala na čl. 4 vzorové smlouvy, Mezi neuznatelné náklady patří
zejména, kde v nové smlouvě je termín „zejména“ vypuštěn, tudíž jsou neuznatelné náklady
dány taxativně, což je správné.
Usnesení 01/01/2014/LV
Legislativní výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina
projednal a doporučuje
Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu naplňování
a propagace principů místní Agendy 21 a Zdraví 21 v Kraji Vysočina zastupitelstvu kraje
schválit.
usnesení bylo přijato (11 pro, 0 proti, 1 se zdržel).
Během jednání o tomto bodě, před zněním usnesení, se dostavil Zdeněk Šikula (15:10 h).

Informace o iniciativě Moravskoslezského a Pardubického kraje
Karel Kotrba informoval přítomné, že Moravskoslezský kraj požádal o stanovisko k návrhu
novely zákona o krajích, která by měla spočívat v právu hejtmana na půdě Poslanecké
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sněmovny vystoupit v případě projednávání zákona týkajícího se daného kraje. Kraj Vysočina
k tomuto návrhu není proti, ale reagoval, zda-li by nebylo vhodnější doplnit i osobu pověřenou
hejtmanem (zastupitelstvem). Moravskoslezský kraj poděkoval za námět, ale zatím nereagoval.
Dále Karel Kotrba informoval o námětu pracovní podskupiny legislativní komise pro veřejnou
správu a legislativu RAK ČR na shodě názoru krajů v problematice, kdy je zaměstnanec
územního samosprávného celku (dále jen „ÚSC“) vyslán do orgánu obchodní společnosti, aby
zastupoval zájmy ÚSC. Pokud osoba přijme nominaci v této věci, nastávají dvě varianty, jakým
způsobem tato osoba v orgánech obchodní společnosti může vystupovat:
1. Nominovaná osoba je zvolena jako fyzická osoba a je plně zodpovědná za výkon této
funkce. Nehájí zájem zaměstnavatele, ale svůj (pobírá za tento výkon finanční odměnu
a provádí mimo pracovní dobu).
2. Nominovaná osoba je vyslána zaměstnavatelem a zodpovědnost spočívá na právnické
osobě (nominovaná osoba má tento výkon v pracovní náplni a je odměňována platem
od zaměstnavatele).
Přítomní po diskusi o tomto tématu se shodli, že vhodná je druhá varianta.
Radim Technik okomentoval svůj záměr v problematice reklamních letáků, které jsou vhazovány
do poštovních schránek, i označených nesouhlasem pro vhazování reklamního materiálu.
Dodal, že možnosti úpravy již konzultoval s tajemníkem LV a spokojil se s tímto projednáním
svého námětu. Přítomni o tomto tématu diskutovali s tím, že jde o dobrý záměr
s problematickým vyústěním do právní úpravy.
3. Informace o výsledcích jednání ZK 07/13 k návrhu Zásad ZK kontrolní činnosti
výborů ZK a plánu práce LV na r. 2014
Drahoslav Oulehla členy informoval o stanoviscích zastupitelstva k předkládaným materiálům.
Zásady ZK kontrolní činnosti výborů ZK byly schváleny 33 hlasy, 5 hlasů bylo proti a 3 se
zdržely hlasování a plánu práce LV na r. 2014 byl schválen 33 hlasy, 2 hlasy byly proti a 5 se
zdrželo hlasování.
4. Metodika přezkumu vybraných pravidel RK
Drahoslav Oulehla informoval, že v letošním roce budou LV přezkoumávány pravidla kraje
k veřejným zakázkám a v oblasti školství.
Navrhuje rozdělit členy do dvou pracovních skupin, v jedné bude vedoucím předseda LV
a v druhé místopředseda LV. Pravidel v oblasti školství je více, tudíž i skupiny by měly být
rozděleny tak, že 2/3 členů budou přezkoumávat pravidla RK školství a 1/3 členů se bude
věnovat přezkumu pravidlům veřejných zakázek. Do únorového LV nechť si členové LV rozmyslí
svoje působení v pracovních skupinách. Na únorovém zasedání pak LV projedná rozdělení
pravidel k přezkumu. V září a v říjnu LV projedná závěry z přezkumu pravidel a v listopadu
předloží závěr s doporučeními radě kraje.
5. Diskuse k možné změně termínů a časů jednání LV
V souvislosti s požadavkem změny termínu konání Drahoslav Oulehla navrhl členům, že by
zasedání mohlo probíhat ve čtvrtek nebo v úterý (v úterý zasedá zastupitelstva kraje), kdy
nejsou úřední dny. Ze strany členů byla navržena i středa.
Přítomní hlasovali o vhodných termínech:
Čtvrtek v 15:00 h – 7 hlasů
Pondělí v 15:00 h – 9 hlasů
Středa v 15:00 h – 4 hlasy
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Členové se shodli, že nejvhodnějším dnem je pondělí, tudíž termíny zasedání zůstanou beze
změny – druhé pondělí v měsíci od 15:00 hodin.
6. Různé
Drahoslav Oulehla informoval o námětu náměstka hejtmana Libora Joukla v souvislosti
s problematikou stále neúspěšného záměru prodeje velkých objektů ve vlastnictví kraje.
V souvislosti s udržováním budov plynou kraji zbytečné výdaje. Jeho myšlenka spočívá
v získání více realitních kanceláří, které by se prodej pokoušeli uskutečnit. Zmiňuje Zásady ZK
na prodej nemovitého majetku kraje a informuje, že v této záležitosti bude ještě jednáno
s majetkovým odborem a právním oddělením.
Zdeněk Kadlec podotýká, že tento problém není v metodě prodeje, ale není podnikání, které by
za těchto podmínek zaplatilo nákup a rekonstrukci budovy. Zásadní problém vidí v ceně,
na čemž se shodli i s předsedou LV.
Zdeněk Kadlec dále přítomné informoval, že s účinností od 20. 1. 2014 dojde ke sloučení
Odboru lesního a vodního hospodářství a zemědělství KrÚ a Odboru životního prostředí KrÚ,
a to z důvodu vyšší efektivity při správě příbuzných agend, nově vzniklý odbor se bude jmenovat
Odbor životního prostředí a zemědělství KrÚ (všechny kraje mají tyto odbory také sloučeny).
Další zasedání proběhne dne 10. února 2014 od 15:00 hod. v sídle Krajského úřadu Kraje
Vysočina, Žižkova 57, Jihlava, zasedací místnost B 1.32.
Před ukončením zasedání se z dalšího jednání omluvila Danuše Sládková (15:50 h).
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: Zuzana Škrdlová 13. 1. 2014
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