Zápis z jednání
Legislativního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 6/2014
konaného dne 9. 6. 2014
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

12. Kotrba Karel (tajemník)

6. Dračka Emil

13. Magrot Miroslav (tajemník)

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

2. Havlíček Jiří

Hosté:
1. Kadlec Zdeněk (ředitel KrÚ)
2. Slámečka Jan (předseda BK RK Vysočina)

3. Panáčková Jaroslava (OKPPCR KrÚ)

Program:
1. Zahájení, presence, schválení zápisu z LV 5/14, programu zasedání LV 6/14;
2. Stav v oblastech zákonodárných iniciativ, připomínkových řízení a vnitřních předpisů
kraje
- stav návrhu legislat. iniciativy na novelu § 45 z.č. 361/2000 Sb.
(JUDr. Oulehla);
3. Informace o stavu a problémech řízení hnutí dobrovolných hasičů v kraji
(Jan Slámečka – předseda bezpečnostní komise RK)
4. Stanovisko k závěru odboru dozoru a kontroly veřejné správy MV k Zásadám kontrolní
činností výborů (JUDr. Oulehla, Mgr. Kotrba, JUDr. Magrot)
5. Informace o stavu přezkumu vybraných Pravidel Rady Kraje Vysočina
(RNDr. Pospíchal, JUDr. Oulehla);
6. Různé;
7. Závěr.
1. Zahájení, presence, schválení zápisu z LV 5/14, programu zasedání LV 6/14
Drahoslav Oulehla, předseda Legislativního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina (dále jen
„LV“), přivítal přítomné. Přednesl návrh programu dnešního jednání, který byl v bodě 2. doplněn
o Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na opravu a údržbu válečných
hrobů a pietních míst vztahujících se k událostem 2. světové války u příležitosti 70. výročí jejího
ukončení v Kraji Vysočina, takto upravený program byl 9 hlasy schválen, jakož i zápis z LV 5/14.
Na zasedání se dostavili Jan Martinec a Radim Technik.
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2. Stav v oblastech zákonodárných iniciativ, připomínkových řízení a vnitřních
předpisů kraje
Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na opravu a údržbu válečných
hrobů a pietních míst vztahujících se k událostem 2. světové války u příležitosti 70. výročí jejího
ukončení v Kraji Vysočina
Jaroslava Panáčková okomentovala jednorázové Zásady pro poskytnutí dotací na opravu
a údržbu válečných hrobů a pietních míst vztahujících se k událostem 2. světové války
u příležitosti 70. výročí jejího ukončení v roce 2015. Obdobně tomu bylo i v roce 2008 při
poskytnutí dotací na obnovu a údržbu válečných hrobů a pietních míst v souvislosti s 90.
výročím ukončení 1. světové války.
(Za účelem financování obnovy pomníků a památníků, které jsou kulturními památkami, je
možné požádat o dotaci Kraj Vysočina podle Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina
pro poskytování dotací na obnovu kulturních památek).
Vlastník válečného hrobu nebo pietního místa navrhne částku, která bude na opravu či údržbu
vynaložena, max. výše činní 15 000,- Kč. Žádosti budou řazeny dle % spoluúčasti žadatele,
dalším kritériem posuzování žádostí bude koeficient dle počtu obyvatel obce. Příjem žádostí
proběhne do 10. 9. 2014 a závěrečná zpráva a vyúčtování bude předkládána do 31. 5. 2015
(doba realizace do 30. 4. 2015).
Zásady budou předloženy ke schválení zastupitelstvu kraje dne 24. 6. 2014. Uznatelné náklady
jsou od okamžiku schválení zásad
Helena Vrzalová vznesla připomínku ke znevýhodnění větších měst a obcí, kde je těchto
pietních míst a hrobů více a žadatel dostane také dotaci max. 15 000,- Kč.
Jaroslava Panáčková reagovala, že záleží na evidenci těchto objektů. Alokace na tyto zásady
ještě není známa, ale nebude příliš vysoká (rozhodne zastupitelstvo) a náklady na údržbu hrobů
nejsou finančně náročné. Rozdělení finančních částek na jeden hrob by nebylo výhodné
z hlediska složitější administrace.
O přidělení finanční podpory na projekty bude rozhodovat zastupitelstvo kraje na listopadovém
zasedání.
Propagace těchto zásad bude uveřejněna v novinách Vysočina.
Emil Dračka podotkl, že by měli být oceněni ti, kteří pečují o hroby dlouhodobě.
Karel Kotrba reagoval, že Kraj Vysočina ve spolupráci s ministerstvem obrany uděluje medaile
za péči za válečné hroby. Nominace na tato ocenění sbírá oddělení právní a krajského
živnostenského úřadu krajského úřadu, Mgr. Daniel Trtík.
Usnesení 05/06/2014/LV
Legislativní výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina
projednal a doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací
na opravu a údržbu válečných hrobů a pietních míst vztahujících se k událostem 2. světové
války u příležitosti 70. výročí jejího ukončení v Kraji Vysočina.
usnesení bylo přijato (11 pro, 0 proti, 0 se zdržel).
Stav návrhu legislat. iniciativy na novelu § 45 z.č. 361/2000 Sb.
Drahoslav Oulehla informoval, že sněmovní tisk tuto otázku neřeší. Bude projednáno
v poslanecké sněmovně.

Číslo stránky
Číslo jednací: KUJI

40669/2014 SH

2

3. Informace o stavu a problémech řízení hnutí dobrovolných hasičů v kraji (Jan
Slámečka – předseda bezpečnostní komise RK)
Jan Slámečka, předseda bezpečnostní komise a starosta SDH Vysočiny, na úvod pohovořil
o změně statutu sbor dobrovolných hasičů na spolek dobrovolných hasičů. Kraj Vysočina díky
vyššímu počtu malých obcí se řadí na druhé místo, v rámci ČR, v počtu SDH (957).
Dále pohovořil o zásahových jednotkách, jejichž zřizovatelem je obec, členové jsou převážně
z řad SDH. V rámci kraje je 906 zásahových jednotek. Celkem 9,5 tis členů (JPO2 v režimu –
10x, JPO2 mimo režim a JPO3 111x, JPO5 v malých obcích). Zvýšením odbornosti, vybavením
se zvýšila zásahovost. Každá jednotka má jiné předurčení/zaměření.
Helena Vrzalová vznesla problematiku z pohledu zřizovatele zásahových jednotek, kde nastávají
komplikace v uzavírání dohod s členy SDH, neochota členů podstoupit povinnou lékařskou
prohlídku, vzdělávání a plnit další úkony vyplývající z legislativy. Další problém vidí v absenci
odborníka na obci pro zajišťování techniky pro zásahovou jednotku. Chybí zpětná vazba, není
na koho se obrátit. Chybí motivace členů zásahových jednotek. Měl by vzniknout, ve spolupráci
s HZS Kraje Vysočina a pod záštitou kraje, materiál – metodika, která by byla nápomocná pro
obce.
Jan Slámečka podotkl, že mnohdy jsou největším problémem mezilidské vztahy. V ČR chybí
legislativní norma pro spolky dobrovolných hasičů. Je zde pouze zákon o HZS ČR. Emil Dračka
podotýká, že by členové těchto zásahových jednotek měli být školení v praxi.
Jan Slámečka se pokusí vyjednat, aby byl pro potřeby obcí sepsán Manuál k požární ochraně
a pořádány „Dny požární ochrany“, kterých by se zástupci obcí a členové zásahových jednotek
účastnili. U navrhovaných periodických stáží pro hasiče může nastat problém v legislativě
a s uvolněním ze zaměstnání.
Přestávka 16:10 – 16:20
4. Stanovisko k závěru odboru dozoru a kontroly veřejné správy MV k Zásadám
kontrolní činností výborů (JUDr. Oulehla, Mgr. Kotrba, JUDr. Magrot)
Drahoslav Oulehla pohovořil o vyjádření Státu a práva ČR a dopise z MV o Přehledu možných
rozporů Zásad kontrolní činnosti výborů zastupitelstva Kraje Vysočina č. 15/13 ze dne
10. prosince 2013.
Ministerstvo vnitra shledalo Zásady v článku 6, článku 6 odst. a a 2 v rozporu s § 78 odst. 4
písm. a), b) a c) zákona o krajích a § 1 odst. 1 kontrolního řádu.
Kraj Vysočina má dvě možnosti:
- Podřídit se a zrušit Zásady kontrolní činnosti výborů Zastupitelstva Kraje
Vysočina č. 15/13 ze dne 10. 12. 2013 a Pravidla kontrolní činnosti výborů
schválená usnesením č. 067/06/01/ZK ze dne 20. 11. 2001 a postupovat dle
kontrolního řádu;
- Zahájit správní řízení - Žaloba (časově náročné mohlo by být řešeno až do konce
volebního období).
Helena Vrzalová podotkla, že výrok ministerstva omezuje pravomoc zastupitelstva ke svému
poradnímu orgánu. Záležitost může vyřešit soudní spor, ale po dobu řešení by byla omezena
funkce orgánů kraje.
Karel Kotrba informoval, že na ministerstvo vnitra je připraven dopis.
Zdeněk Kadlec informoval, že výstup obou možností bude obdobný. Lepší možností pro Kraj
Vysočina je zrušit zásady kontrolní činnosti i pravidla kontrolní činnosti. Kontroly výborů
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zastupitelstva kraje budou prováděny na základě kontrolního řádu. V případě komplikací
a nepřiměřené iniciativy výborů zasáhne zastupitelstvo.
Přítomní se vyjádřili, že se s výkladem ministerstva vnitra neztotožňují.
Usnesení 06/06/2014/LV
Legislativní výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina
bere na vědomí
výzvu Ministerstva vnitra, odboru dozoru a kontroly veřejné správy, č. j. MV- 53679-5/ODK-2014
ze dne 16. května 2014 a
doporučuje
zastupitelstvu kraje zvážit zrušení
 Zásad kontrolní činnosti výborů Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 15/13 ze dne 10. 12. 2013;
 Pravidel kontrolní činnosti výborů schválená usnesením č. 067/06/01/ZK ze dne
20. 11. 2001.
usnesení bylo přijato (11 pro, 0 proti, 0 se zdržel).

5. Informace o stavu přezkumu vybraných Pravidel Rady Kraje Vysočina
Drahoslav Oulehla i Petr Pospíchal, vedoucí kontrolních skupin, informovali, že přezkum
pravidel probíhá a do konce srpna budou známy výstupy přezkumu.

6. Různé
Drahoslav Oulehla podal informaci ze zasedání komise veřejné zprávy a legislativy rady
asociace krajů. Zasedání se účastnila náměstkyně ministra vnitra Adriana Krnáčová, pohovořila
zde o reformě veřejné správy.
Dále zde byly řešeny otázky např.:
- Novely zákona o dani z příjmu;
- Studentů chodící opakovaně na zdravotní prohlídky;
- Vlastníků pozemků, na kterých vedou komunikace;
- Proplácení akcí Regionu soudržnosti.
Zdeněk Kadlec přítomným podal informace z krajského úřadu:
- První cena krajskému úřadu v soutěži „půl na půl“;
- Spor s hasiči o prohlídkách dle krizového zákona. Východiskem je společné
provádění kontrol, na základě pověření ředitele krajského úřadu kontroly provádí
zaměstnanci krajského úřadu. Výstupem je protokol o kontrole;
- Zásah, při kterém může dojít k ohrožení života nebo zdraví členů zdravotní
záchranné služby, může ZZS tento zásah odmítnout. Řešením by bylo
zaměstnanecký služební poměr;
- Banka zachytila převod finančních prostředků DDM Kraje Vysočina na učet
do Španělska v EUR, případ šetří policie. Je vytvořen metodický list se
základními pravidly pro převod finančních prostředků v rámci ebankovnictví,
který bude zaslán na příspěvkové organizace kraje.
Další zasedání proběhne dne 8. září 2014 od 15:00 hod. v sídle Krajského úřadu Kraje
Vysočina, Žižkova 57, Jihlava, zasedací místnost B 1.32.
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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 9. 6. 2014
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