Zápis z jednání
Legislativního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 4/2015
konaného dne 7. 4. 2015
Přítomni:
1. Pospíchal Petr (místopředseda)

6. Oulehla Drahoslav (předseda)

2. Martinec Jan

7. Vrzalová Helena

3. Sládková Danuše

8. Rusová Marie

4. Šikula Zdeněk

9. Kotrba Karel (tajemník)

5. Dračka Emil

10. Magrot Miroslav (tajemník)

Nepřítomni (omluveni):
1. Technik Radim

4. Havlíček Jiří

2. Tůma Jan

5. Jirsa Zdeněk

3. Dlouhý Michal
Program jednání:
1. Zahájení, presence, schválení zápisu z LV 3/15, programu zasedání LV 4/15, formální
schválení zásad – Dodatek č. 1 Zásad ZK Vysočina pro poskytování dotací kraje z
prostředků účelové dotace MPSV a z vlastního rozpočtu kraje poskytovatelům sociálních
služeb v Kraji Vysočina pro rok 2015;
2. Stav v oblastech zákonodárných iniciativ, připomínkových řízení a vnitřních předpisů
kraje (Mgr. Kotrba, JUDr. Magrot, JUDr. Oulehla);
3. Informace z jednání Komise pro veř. správu a legislativu RAK (JUDr. Oulehla);
4. Dopady rozsudku KS v Plzni sp. zn. 30A 58/2013 na rozhodování ve věci tzv. systémové
podjatosti (JUDr. Oulehla);
5. Kontrola průběhu přezkumu vybraných pravidel RK (JUDr. Oulehla);
6. Různé;
7. Závěr.

1. Zahájení, presence, schválení zápisu z LV 3/15, programu zasedání LV 4/15,
formální schválení zásad – Dodatek č. 1 Zásad ZK Vysočina pro poskytování
dotací kraje z prostředků účelové dotace MPSV a z vlastního rozpočtu kraje
poskytovatelům sociálních služeb v Kraji Vysočina pro rok 2015;
Drahoslav Oulehla, předseda Legislativního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina (dále jen
„LV“), přivítal přítomné. Přednesl návrh programu dnešního jednání, který byl schválen 7 hlasy,
jakož i zápis z LV 3/15.
Dodatek č. 1 Zásad ZK Vysočina pro poskytování dotací kraje z prostředků účelové dotace
MPSV a z vlastního rozpočtu kraje poskytovatelům sociálních služeb v Kraji Vysočina pro rok
2015
Dne 17. 3. 2015 byli členové LV elektronicky vyzváni k vyjádření k návrhu dodatku Zásad.
Členové svým stanoviskem doporučili Zásady k předložení ke schválení zastupitelstvu kraje
v zaslané podobě.
Přítomní dodatečně hlasovali o usnesení:
tel.: 564 602 125, fax: 564 602 421, e-mail: posta@kr-vysocina.cz, Internet: www.kr-vysocina.cz
IČO: 70890749, ID datové schránky: ksab3eu

Usnesení 06/04/2015/LV
Legislativní výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina
projednal a doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Dodatek č. 1 Zásad ZK Vysočina pro poskytování dotací kraje
z prostředků účelové dotace MPSV a z vlastního rozpočtu kraje poskytovatelům sociálních
služeb v Kraji Vysočina pro rok 2015.
usnesení bylo přijato (7 pro, 0 proti, 0 se zdržel)
2. Stav v oblastech zákonodárných iniciativ, připomínkových řízení a vnitřních
předpisů kraje
Miroslav Magrot přítomné seznámil s aktuálními připomínkovými řízeními a upozornil na:
 končící možnost zasílání připomínek ke školskému zákonu,
 věcný záměr zákona o realitních zprostředkovatelích,
 prováděcí předpisy k zákonu o veřejných zakázkách,
 volební zákony (změna financování politických stran a hnutí).
3. Informace z jednání Komise pro veř. správu a legislativu RAK
Drahoslav Oulehla podal zprávu z jednání komise asociace krajů, která proběhla 10. – 11. 3.
2015 v Ostravě:
 proběhla debata o novele zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, a zákona o vnitřní kontrole. Z diskuse nevyplynuly pro Kraj Vysočina žádné
nové informace,
 byla otevřena otázka dokončení reformy veřejné správy,
 byla řešena problematika nepřiznávání nákladů na zastoupení statutárních měst a krajů
advokáty. Byla přijata doporučení:
o pozvat na příští jednání (v Jihlavě) předsedu Ústavněprávního výboru PS,
případně výboru pro veřejnou správu k problematice novely zákona č. 250/2000
Sb.,
o pozvat člena Legislativní rady vlády ČR.
Na jednání se dostavil člen výboru Emil Dračka 15:15
4. Dopady rozsudku KS v Plzni sp. zn. 30A 58/2013 na rozhodování ve věci tzv.
systémové podjatosti
Drahoslav Oulehla přiblížil členům LV rozhodnutí soudu v Plzni. Jádrem žaloby byla námitka
podjatosti ve stavebním řízení tvrzená žalobcem. Podle něj je napadené rozhodnutí nezákonné,
protože řízení i rozhodnutí bylo vedeno a vydáno podjatými úředními osobami. U podjatosti
postačuje důvodná pochybnost. Jiný důkaz, že taková pochybnost průkazně existuje, není třeba.
Věc systémové podjatosti by mohla mít dopad i na Kraj Vysočina. Jako příklad uvedl deklaraci
Kraje Vysočina k možnosti výstavby pátého bloku Jaderné Elektrárny Dukovany.
Drahoslav Oulehla přednesl připomínku Radima Technika:
- vyzvat výkonné představitele Kraje Vysočina, aby iniciovali společný postup v rámci
Asociace krajů České republiky za účelem jasného zákonného vymezení systémové
podjatosti při rozhodování oprávněných úřadů (zpřesnění definice, kdy se může
rozhodovací orgán/úřední osoba řízením zabývat a kdy je naopak ve střetu s hrozbou
z nařčení ze systémové podjatosti);
- projít a definovat všechny obdobné probíhající/proběhlé řízení, ve kterých by hrozilo, či
hrozí obdobné napadení ze strany podjatosti (pokud nějaké takové v rozhodnutí Kraje
Vysočina je). Následně připravit takové kroky, aby se případným problémům do
budoucna předešlo.
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O rozsudku byl seznámen ředitel krajského úřadu a zástupce oddělení ostatních správních
činností.
Emil Dračka vznesl připomínku, aby se problematikou zabývala ministerstva. Helena Vrzalová
konstatovala, že ve věci stavebních záležitostí je vždy přítomen ÚSC, tudíž by systémová
podjatost figurovala ve všech záležitostech. Marie Rusová vyjádřila, aby rozhodnutí bylo
přezkoumáno.
Drahoslav Oulehla souhlasil s připomínkou přezkoumání rozhodnutí.
Emil Dračka vznesl připomínku, že by problematika měla být vysvětlena soudem. Zapojena by
měla být i Asociace krajů ČR. Karel Kotrba doplnil, že v současné době nejsou známy další
podrobnosti o případu.
Usnesení 07/04/2015/LV
Legislativní výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina
projednal a doporučuje
radě kraje seznámit se s dopady rozsudku KS v Plzni sp. zn. 30A 58/2013 na rozhodování ve
věci tzv. systémové podjatosti.
usnesení bylo přijato (8 pro, 0 proti, 0 se zdržel)
Drahoslav Oulehla připraví podkladové materiály pro radu kraje.
5. Kontrola průběhu přezkumu vybraných pravidel RK
Drahoslav Oulehla informoval, že vyjádření k přezkumu vybraných pravidel RK zaslali členové
LV: Danuše Sládková, Jan Tůma a Michal Dlouhý.
Vyzval členy LV k zaslání připomínek do konce června 2015.
6. Různé
Emil Dračka vznesl připomínku k Fondu Vysočiny, a to ke striktnímu vyplňování žádostí
elektronickou formou. Po diskusi se přítomní shodli, že dotaz bude otevřen za přítomnosti
ředitele krajského úřadu.
Další zasedání proběhne dne 5. května 2015 od 15:00 hod. v sídle Krajského úřadu Kraje
Vysočina, Žižkova 57, Jihlava.
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 10. 4. 2015
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