Zápis z jednání
Legislativního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 2/2015
konaného dne 9. 2. 2015
Přítomni:
1. Technik Radim

8. Dlouhý Michal

2. Pospíchal Petr (místopředseda)

9. Vrzalová Helena

3. Martinec Jan

10. Rusová Marie

4. Sládková Danuše

11. Havlíček Jiří

5. Dračka Emil

12. Jirsa Zdeněk

6. Tůma Jan

13. Kotrba Karel (tajemník)

7. Oulehla Drahoslav (předseda)

14. Magrot Miroslav (tajemník)

Nepřítomni (omluveni):
1. Šikula Zdeněk
Program:
1. Zahájení, presence, schválení zápisu z LV 10/14, programu zasedání LV 1/15;
2. Stav v oblastech zákonodárných iniciativ, připomínkových řízení a vnitřních předpisů
kraje;
3. Zpráva o projednání Plánu práce LV na r. 2015 v ZK a Zprávy o přezkumu vybraných
pravidel RK v RK;
4. Metodika a rozvrh přezkumu vybraných pravidel RK;
5. Informace o stavu novelizace N. vl. č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům
zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů;
6. Různé;
7. Závěr.
1. Zahájení, presence, schválení zápisu z LV 1/15, programu zasedání LV 02/15
Drahoslav Oulehla, předseda Legislativního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina (dále jen
„LV“), přivítal přítomné. Přednesl návrh programu dnešního jednání, který byl 11 hlasy schválen,
jakož i zápis z LV 1/15.
Drahoslav Oulehla požádal o stanovisko k průběhu hlasování o usnesení č. 01/01/2015/LV
a č. 02/01/2015/LV z LV 1/2015 (výbor nebyl usnášení schopný, dostatečný počet hlasů byl
zajištěn elektronickou formou před zasedáním). Přítomní členové jednohlasně souhlasili – 11
hlasů pro.
2. Stav v oblastech zákonodárných iniciativ, připomínkových řízení a vnitřních
předpisů kraje
Karel Kotrba informoval přítomné o novele zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů. (účinnosti nabyde dne 20. února 2015).
Podstatné změny týkající se ÚSC:
-

V případě žádosti o dotace musí být záměr zveřejněn 30 dní před podáním žádosti.
Výzva musí být zveřejněna i po vyhlášení. S účinností od 1. 7. 2015 vzniká povinnost
zveřejňovat dotační smlouvy a smlouvy o půjčkách (jako smlouvy veřejnoprávní).
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-

Pro případ vyhlášených dotačních programů nebude v mezidobí účinnosti zákona
ukládána sankce.

Dále Karel Kotrba informoval o návrhu zákona o registraci smluv. Upozornil na zásah do práva
na samosprávu ve věci vázání účinnosti smluv na zveřejnění. Na zasedání rady kraje dne
10. 2. 2015 bude k projednání předložen dopis na Ministerstvo vnitra s připomínkami:
- nevázat účinnost smluv na jejich zveřejnění,
- neanonymizovat,
- uveřejňování smluv v případě obchodování s veřejnou správou,
- zveřejňování smluv na vlastních platformách.
Miroslav Magrot informoval o připomínkových řízení týkajících se:
- zdanění hazardních her,
- zákona o evidenci tržeb (opouští koncepci registračních pokladen),
- nařízení vl. č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, …,
- „protikuřáckého zákona“.
3. Zpráva o projednání Plánu práce LV na r. 2015 v ZK a Zprávy o přezkumu
vybraných pravidel RK v RK
Drahoslav Oulehla podal informace o projednání těchto materiálů v orgánech kraje. Plán práce
LV na rok 2015 byl bez připomínek schválen zastupitelstvem kraje. Zazněla zde opakovaná
připomínka RNDr. Miloše Vystrčila k existenci LV.
Zpráva o přezkumu vybraných pravidel RK byla radou kraje přijata. Vznesené připomínky byly
vysvětleny.
4. Metodika a rozvrh přezkumu vybraných pravidel RK
Členové LV si na základě výzvy Drahoslav Oulehly vybrali jednotlivá pravidla RK k přezkumu:
Michal Dlouhý
Pravidla Rady Kraje Vysočina pro úhradu nákladů na provádění péče o pozemky z důvodů
ochrany přírody ve zvláště chráněných územích (OŽP)
Helena Vrzalová
Pravidla Rady Kraje Vysočina pro zřizování služebností na majetku Kraje Vysočina (OM)
Jan Martinec
Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování účelových dotací z rozpočtu Kraje Vysočina
Místním akčním skupinám Vysočiny (ORR)
Danuše Sládková
Pravidla Rady kraje Vysočina k projektovému řízení příspěvkových organizací (ORR)
Petr Pospíchal, Radim Technik
Jednací řád komisí Rady Kraje Vysočina (OSH)
Jiří Havlíček
Pravidla Rady Kraje Vysočina pro pronajímání prostor v sídle Kraje Vysočina (OSH)
Emil Dračka
Pravidla Rady kraje Vysočina o výkonu vlastnického práva kraje Vysočina k ochranným
známkám (OSH)
Marie Rusová
Pravidla Rady Kraje Vysočina pro vedení Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury
Kraje Vysočina (OKPPCR)
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Jan Tůma
Pravidla Rady Kraje Vysočina pro výpůjčku nebytových prostor v sídle Kraje Vysočina pro účely
výstavní činnosti (OKPPCR)
Zdeněk Jirska
Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací v oblasti neprofesionálního umění
(OKPPCR)
Drahoslav Oulehla konstatoval, že pravidla budou přezkoumána tak, aby byla dodržena
derogace, intertemporalita, obsolence a legisvakance.
LV se průběhu přezkumu bude věnovat na jednotlivých zasedáních roku 2015.
Karel Kotrba upozornil, že pravidla musí být upravena i v souladu s novelou zákona č. 250/2000
Sb. (povinnost zveřejňování).
Drahoslav Oulehla vznesl připomínku, že členové musí být upozorněni na případné novely
pravidel radou kraje v průběhu roku 2015 a aktualizovaná pravidla musí být členům zaslána.
Během jednání o tomto bodě se na zasedání dostavil Radim Technik 15:20
5. Informace o stavu novelizace N. vl. č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce
členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů
Drahoslav Oulehla informoval o návrhu navýšení odměn o 3,5 % i zastupitelům SÚC, a to
s účinností od 1. dubna 2015.
6. Různé
Drahoslav Oulehla, na základě vznesené připomínky Radima Technika na změnu času začátku
jednání LV na 16:00 h, vyzval přítomné ke stanovisku.
Přítomní diskutovali o možnosti změny času začátku LV a dále vznesli návrh i na změnu dne
zasedání, a to na úterý nebo čtvrtek – mimo úřední dny. Na závěr diskuse se přítomní 9 hlasy
shodli, že LV bude zasedat každé první úterý v měsíci od 15:00 hod.
K tomu bylo předsedou LV dáno tajemníkovi Mgr. Kotrbovi, aby změnu presentoval na KrÚ
z důvodu zajištění návaznosti projednávaných zásad kraje v LV.
Další zasedání proběhne dne 3. března 2015 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: Zuzana Škrdlová 9. 2. 2015

Číslo stránky
Číslo jednací: KUJI

10050/2015 SH

3

