Zápis z jednání
Legislativního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 3/2015
konaného dne 3. 3. 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
Hosté:
1. Kadlec Zdeněk (ředitel krajského úřadu)

3. Kameníková Olga (OŽP krajského úřadu)

2. Pokorný Josef (OSH krajského úřadu)
Program:
1. Zahájení, presence, schválení zápisu z LV 2/15, programu zasedání LV 3/15;
2. Stav v oblastech zákonodárných iniciativ, připomínkových řízení a vnitřních předpisů
kraje
a) Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na ochranu obecního
nemovitého majetku v Kraji Vysočina v roce 2015,
b) Zásady ZK Vysočina pro udělení „Ceny hejtmana Kraje Vysočina za společenskou
odpovědnost“,
c) Statut účelového Fondu Vysočiny - změny z hlediska novely z. č. 250/2000 Sb.
po účinnosti 20/2/15
(Ing. Pokorný, Mgr. Kotrba, JUDr. Magrot, JUDr. Oulehla);
3. Kontrola průběhu přezkumu vybraných pravidel RK
(JUDr. Oulehla);
4. Různé;
5. Závěr.
1. Zahájení, presence, schválení zápisu z LV 2/15, programu zasedání LV 03/15
Drahoslav Oulehla, předseda Legislativního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina (dále jen
„LV“), přivítal přítomné. Přednesl návrh programu dnešního jednání, který byl doplněn v bodě 2
o Dodatek č. 2 k Zásadám Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků
na hospodaření v lesích pro období 2014 – 2020, ze dne 10. 12. 2013, č. 11/13, ve znění
Dodatku č. 1, takto upravený program byl 9 hlasy schválen, jakož i zápis z LV 2/15.
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2. Stav v oblastech zákonodárných iniciativ, připomínkových řízení a vnitřních
předpisů kraje
a) Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na ochranu obecního
nemovitého majetku v Kraji Vysočina v roce 2015
Josef Pokorný uvedl, že se jedná o každoročně opakující se dotační titul, ve kterém za poslední
tři roky nedošlo k zásadním změnám. Pro letošní rok bude vyhlášení Zásad ovlivněno novelou
zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Do výzvy byla doplněna
celková alokace na Zásady a termíny. Byl také rozšířen formulář žádosti. Radim Technik vznesl
písemný dotaz k možnosti zkrácení termínu pro rozhodnutí zastupitelstva o přidělení dotace
z 30. 9. na termín dřívější. Josef Pokorný reagoval, že termín je nastaven dle zkušeností
s předchozích ročníků, aby měly obce dostatek času pro předkládání a zpracování žádostí.
Usnesení 03/03/2015/LV
Legislativní výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina
projednal a doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na
ochranu obecního nemovitého majetku v Kraji Vysočina v roce 2015.
usnesení bylo přijato (10 pro, 0 proti, 0 se zdržel)
Na zasedání se dostavil Zdeněk Jirsa (15:05), před zněním usnesení.
b) Dodatek č. 2 k Zásadám Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování finančních
příspěvků na hospodaření v lesích pro období 2014 – 2020, ze dne 10. 12. 2013,
č. 11/13, ve znění Dodatku č. 1;
Olga Kameníková také uvedla, že dodatek č. 2 byl vyhotoven v důsledku změny zákona
250/2000 Sb. Po konzultaci s Ministerstvem zemědělství byli upřesněni a specifikováni žadatelé
o dotaci (nutnost registrace všech žadatelů). Nově také budou s jednotlivými příjemci dotace
uzavírány smlouvy.
Usnesení 04/03/2015/LV
Legislativní výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina
projednal a doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Dodatek č. 2 k Zásadám Zastupitelstva Kraje Vysočina pro
poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích pro období 2014 – 2020.
usnesení bylo přijato (10 pro, 0 proti, 0 se zdržel).
c) Zásady ZK Vysočina pro udělení „Ceny hejtmana Kraje Vysočina za společenskou
odpovědnost“
Karel Kotrba uvedl, že se jedná o nově plánovaný dotační titul. Zdeněk Kadlec podal informace,
že soutěž pro udělování ceny za společenskou odpovědnost je rozvíjející a populární
u zahraničních sousedů. Kraj Vysočina byl osloven firmami se zahraničním vlastníkem, které by
měli zájem se takové soutěže účastnit (Bosch, Automotive Lighting, ČEZ). Na základě zjištění
zájmu i dalších firem v regionu bylo osloveno Centrum pro společenskou odpovědnost. Návrh
Zásad byl zpracován dle metodiky Centra pro společenskou odpovědnost. Touto soutěží se již
zabývá i Jihomoravský, Plzeňský a Moravskoslezský kraj. Přípravy na Vysočině probíhají ve
spolupráci s příspěvkovou organizací Kraje Vysočina Vysočina Education. Je plánováno cenu
udělovat ve čtyřech kategoriích. Ceny pro výherce by mohly vzejít ze soutěže o plastiky (byla již
vypsána soutěž pro umělecké obory na krajem zřizovaných školách). První cena by mohla být
udělována v březnu 2016 za rok 2015. Zájem o partnerství v této soutěži projevila Krajská
hospodářská komora, CZEŠa, KOUS, z. s. a Agrární komora Kraje Vysočina. Aktivita nebude
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finančně nákladná a mohla by přinést širší spolupráci Kraje Vysočina s podnikatelským
sektorem. Bude hodnocen vztah firmy k zaměstnancům a obchodním partnerům, ctít
udržitelnost, chránit životní prostředí, rozvíjet vztahy – sounáležitost – s regionem.
Helena Vrzalová se dotázala, zdali ohledně dotazníků je zpětná vazba na firmu – možnost
ověření vyplněných údajů. Zdeněk Kadlec reagoval, že kontrola bude pouze principem
zveřejnění. Marie Rusová sdílela názor Heleny Vrzalové a kvitovala spolupráci krajských škol na
ceně. Danuše Sládková se dotázala, zdali není zvažováno zapojení odborů firmy k možnosti
vyjádření se k vyplněným dotazníkům. Zdeněk Kadlec reagoval, že úvahou je, první ročník
vyhlásit na základě zkušeností. Také sám uvažoval na dalších akcentech, které by mohly být ve
výzvě uplatněny, např. genderové rovnosti.
Jiří Havlíček se dotázal, zdali bude nějaká lhůta k možnosti vyjádření se ke
zveřejněným dotazníkům. Zdeněk Kadlec reagoval, že dotazníky budou trvale zveřejněny, ale
výzva k možnosti připomínkování dotazníků s největší pravděpodobností nebude.
Danuše Sládková vznesla připomínku ke stanovení kontaktu k možnosti zasílání důvodných
připomínek. Zdeněk Kadlec reagoval, že vypořádávání připomínek by bylo složité z pohledu
objektivity.
Jan Tůma měl připomínku k vnějším sporům v organizacích - konkurenční boj. Zdeněk Kadlec
reagoval, že ze zkušeností z podobných soutěží (Firma roku) tyto problémy nenastaly, leč
odezněné připomínky budou brány k možným úpravám předpisu. Poděkoval členům LV za
připomínky.
Usnesení 05/03/2015/LV
Legislativní výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina
projednal a doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro udělení „Ceny hejtmana
Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost“.
usnesení bylo přijato (12 pro, 0 proti, 0 se zdržel).
Během jednání o tomto se dostavili Jiří Havlíček 15:15 a Radim Technik 15:25 – hlasování se
účastnili.
d) Statut účelového Fondu Vysočiny - změny z hlediska novely z. č. 250/2000 Sb. po
účinnosti 20/2/15
Karel Kotrba informoval, že změna statutu byla vyvolána hlavně návrhem změny systému
odměn členům řídicích výborů grantových programů Fondu Vysočiny. Nově budou s jednotlivými
členy sepisovány dohody o provedení práce. V odměně za provedenou práci bude zahrnuto
i cestovné. Nový systém by měl být efektivnější pro členy řídicích výborů (srážková daň, nejsou
odvody SP a ZP) i pro kraj. Jiří Havlíček vznesl připomínku, že členové, kteří budou poctivě na
zasedání dojíždět, budou ochuzeni o cestovní náhrady. Karel Kotrba reagoval, že dojde
i ke změně hodnocení, které nyní bude probíhat elektronicky, není povinností svolávat řídicí
výbor na krajském úřadě, tudíž může hodnocení probíhat z místa bydliště a naopak dojde
k úsporám na cestovném.
Usnesení 06/03/2015/LV
Legislativní výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina
projednal a doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Statut účelového Fondu Vysočiny.
usnesení bylo přijato (12 pro, 0 proti, 0 se zdržel).
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Připomínková řízení
Miroslav Magrot uvedl, že připomínková řízení nyní běží u zákona 159/2006 Sb. o střetu zájmů.
Rozešle členům LV aktuální předpisy k připomínkám.
3. Kontrola průběhu přezkumu vybraných pravidel RK
Členové LV obdrželi elektronicky pravidla RK dle rozdělovníku ze zasedání LV 3/2015. Svá
stanoviska již zaslali Petr Pospíchal a Radim Technik.
Drahoslav Oulehla upozornil na vliv novely zákona č. 250/2000 Sb.
4. Různé
Další zasedání proběhne dne 7. dubna 2015 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 3. 3. 2015
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