Zápis z jednání
Legislativního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 5/2014
konaného dne 12. 5. 2014
Přítomni:
1. Martinec Jan

7. Vrzalová Helena

2. Šikula Zdeněk

8. Havlíček Jiří

3. Dračka Emil

9. Jirsa Zdeněk

4. Tůma Jan

10. Kotrba Karel (tajemník)

5. Oulehla Drahoslav (předseda)

11. Magrot Miroslav (tajemník)

6. Dlouhý Michal
Nepřítomni (omluveni):
1. Technik Radim

3. Sládková Danuše

2. Pospíchal Petr (místopředseda)

4. Rusová Marie

Hosté:
1. Dvořák Pavel (OSH)
Program:
1. Zahájení, presence, schválení zápisu z LV 4/14, programu zasedání LV 5/14;
2. Stav v oblastech zákonodárných iniciativ, připomínkových řízení a vnitřních předpisů
kraje
- návrh legislat. iniciativy na novelu § 45 z.č. 361/2000 Sb.
- upravený návrh Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací
obcím na opravy a repase mobilní požární techniky jednotek sborů dobrovolných
hasičů obcí v Kraji Vysočina
(Mgr. Kotrba, JUDr. Magrot, JUDr. Oulehla, Zd. Šikula);
3. Informace o stavu přezkumu vybraných Pravidel Rady Kraje Vysočina
(RNDr. Pospíchal, JUDr. Oulehla);
4. Různé;
5. Závěr.
1. Zahájení, presence, schválení zápisu z LV 4/14, programu zasedání LV 5/14
Drahoslav Oulehla, předseda Legislativního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina (dále jen
„LV“), přivítal přítomné. Přednesl návrh programu dnešního jednání, který byl 8 hlasy schválen,
jakož i zápis z LV 4/14.
2. Stav v oblastech zákonodárných iniciativ, připomínkových řízení a vnitřních
předpisů kraje
Upravený návrh Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím na opravy
a repase mobilní požární techniky jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí v Kraji Vysočina
Pavel Dvořák okomentoval zásadní připomínky, které vedly k doporučení zastupitelstva kraje
k přepracování materiálu.
Byla změněna formulace „OSH provede hodnocení žádosti“ na „hodnocení bude provádět
odborná komise“.
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Dále byla rozporována věta „Výše poskytnutých dotací nesmí přesáhnout 100%“, bylo
ponecháno z důvodu standardního ustanovení smlouvy.
Samotné připomínky k výzvě, nebyly akceptovány z důvodu systémového nastavení, změny by
způsobily nepřehlednost.
Další připomínka byla vznesena k neuvedenému bodovému hodnocení kritérií (nebylo uvedeno,
aby obce nemohli kalkulovat, bodové hodnocení bylo dodáno.
Dále se jednalo spíše o kosmetické připomínky.
Drahoslav Oulehla doplnil, že dnes, 12. 5., zastupitel Miloš Vystrčil vznesl k těmto zásadám
další připomínky. Zásady budou projednávány zastupitelstvem kraje zítra, 13. 5.
Návrh legislat. iniciativy na novelu § 45 z. č. 361/2000 Sb.
Drahoslav Oulehla okomentoval návrh novely doplněný v čl. I o nový bod 2, který zní:
„2. V § 45 odstavec 4 zní:
(4) Je-li překážkou provozu na pozemní komunikaci vozidlo, rozhoduje o jeho odstranění
policista nebo strážník obecní policie, který bezodkladně vyrozumí vlastníka pozemní
komunikace; vozidlo se odstraní na náklad jeho provozovatele.“
Novela vstupuje do druhého čtení Parlamentu ČR. Na jednání v parlamentu bude tento návrh
komentovat Jiří Běhounek nebo Josef Zahradníček (případně budou osloveni další poslanci
působící v Kraji Vysočina).
Materiál bude 13. 5. 2014 konzultován s Jiřím Běhounkem.
Mezirezortní připomínková řízení - Věcný závěr zákona o veřejných zakázkách
Miroslav Magrot informoval o návrhu věcného záměru zákona o veřejných zakázkách, který
MMR zaslalo do meziresortního připomínkového řízení. Drahoslav Oulehla se dotázal, zdali
bude MMR, v této souvislosti, zohledňovat přijetí k výběrovému řízení tří směrnic Evropskou
komisí. Miroslav Magrot podotkl, že teze taková je.
Během jednání o tomto bodě se na jednání dostavil Jan Tůma (15:13).
3. Informace o stavu přezkumu vybraných Pravidel Rady Kraje Vysočina
Drahoslav Oulehla se dotázal na rozdělení pravidel mezi členy výboru. Z přezkumu pravidel RK
v oblasti školství není doposud žádný výstup. Pro oblast veřejných zakázek má stanovisko
zpracované Helena Vrzalová. Výstup přezkumu pravidel pro veřejné zakázky budou
konzultovány v rámci krajského úřadu, s ohledem na novelu zákona o veřejných zakázkách.
Při přezkumu budou posuzovány poznatky o právním nesouladu. Může existovat vedlejší
zjištění, které se netýká právního charakteru (nepřehlednost, nehospodárnost, atd.). Uzavření
přezkumu je předpokládáno do konce srpna 2014.
Úkol: Do 31. 8. 2014 kompletace výstupů z přezkumu pravidel RK vedoucími pracovních skupin.
4. Různé
Drahoslav Oulehla podal informaci ohledně návrhu odměn zastupitelů pracovní skupinou MV,
které bylo projednáváno na LV č. 4/2014. Materiál byl uzavřen a předložen na projednání Vládě
ČR.
Dále informoval o zákonodárné iniciativě Středočeského kraje, týkající se zřizovatelů muzeí.
Vlivem změny právního řádu v novém občanském zákoníku a novinek v zákoně z daně z příjmu,
jsou osvobozeny od daně bezúplatné příjmy, vyjímá u krajů a obcí, což je problém u sbírkových
předmětů. Pokud má být vypočítána daň, musí být předmět oceněn, tudíž musí být vypracován
znalecký posudek (nadbytečný zásah do rozpočtu). Středočeský kraj hodlá navrhnout, aby došlo
k zrovnoprávnění ustanovení, která dávají osvobození bezúplatných příjmů pro kraje a obce.
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Jiří Havlíček pohovořil o připomínkách k metodice místních akčních skupin, které byly
vypořádány Ministerstvem zemědělství, a jsou v nesouladu se zákony. Místní akční skupiny jsou
obecně prospěšné společnosti. S ohledem na novely zákonů je tato právní subjektivita,
v možnosti čerpání dotací, problém. Jan Martinec zmínil i rozdělení finančních prostředků
pro místní akční skupiny.
Drahoslav Oulehla se pokusí vznést připomínky na jednání Komise rady asociace krajů, kde by
měl být přítomen i ministr vnitra (jednání k dotažení systému státní správy).
Helena Vrzalová vznesla námět na řešení problematiky zajišťování akceschopnosti jednotek
požární ochrany SDH. Obcím (zřizovatelům), s ohledem na plnění uzákoněných lékařských
prohlídek a systému vzdělávání, chybí nástroj, kterým by akceschopnost jednotek PO zajistily,
uvítala by spolupráci kraje.
Emil Dračka podotýká, že se jedná o obecní požární jednotky. Apeloval, aby ZK schválilo výše
uvedené zásady, protože obce finanční pomoc na opravy cisternových vozů velmi potřebují.
Jan Martinec pohovořil, že na Havlíčkobrodsku je dobrá spolupráce s jednotkami SDH.
Drahoslav Oulehla podotýká, že odborné působení SDH na menších obcích jde mnohdy
stranou. Nelze se vyhnout tomu, aby byly splněny zákonné požadavky. K řešení rozporu mezi
zákonem a pravomocemi zřizovatelů by měla být nápomocná metodička působící při HZS Kraje
Vysočina.
Úkol: Pozvat na zasedání LV předsedu bezpečnostní komise Jana Slámečku a prodiskutovat
uvedenou problematiku.
Ze zasedání se omluvil Zdeněk Šikula (15:41).
Další zasedání proběhne dne 9. června 2014 od 15:00 hod. v sídle Krajského úřadu Kraje
Vysočina, Žižkova 57, Jihlava, zasedací místnost B 1.32.
5. 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. 5. 2014
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