Zápis z jednání
Legislativního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 5/2015
konaného dne 5. 5. 2015
Přítomni:
1. Technik Radim

6. Dlouhý Michal

2. Martinec Jan

7. Rusová Marie

3. Dračka Emil

8. Jirsa Zdeněk

4. Tůma Jan

9. Kotrba Karel (tajemník)

5. Oulehla Drahoslav (předseda)

10. Magrot Miroslav (tajemník)

Nepřítomni (omluveni):
1. Pospíchal Petr (místopředseda)

4. Vrzalová Helena

2. Sládková Danuše

5. Havlíček Jiří

3. Šikula Zdeněk
Hosté:
1. Zdeněk Kadlec (ředitel krajského úřadu)

3. Švarcová Věra (OSV krajského úřadu)

2. Dvořák Pavel (OSH krajského úřadu)

4. Malec Miloslav (OÚPSŘ krajského úřadu)

Program jednání:
1. Zahájení, presence, schválení zápisu z LV 4/15, programu zasedání LV 5/15;
2. Stav v oblastech zákonodárných iniciativ, připomínkových řízení a vnitřních předpisů
kraje
a) projednání Zásad ZK Vysočina pro poskytování dotací na územně plánovací činnost
obcí z rozpočtu Kraje Vysočina,
b) projednání Zásad ZK Vysočina pro poskytování dotací obcím Krajem Vysočina
na akceschopnost jednotek požární ochrany obcí v r. 2015,
(Mgr. Kotrba, JUDr. Magrot, JUDr. Oulehla, Ing. Průža, Bc. Dvořák);
3. Informace z RK – návrhy LV z dopadů rozsudku KS Plzeň, věc Příšovice sp. zn. 30A
58/2013
(JUDr. Oulehla);
4. Kontrola průběhu přezkumu vybraných pravidel RK
(JUDr. Oulehla);
5. Různé;
6. Závěr.
1. Zahájení, presence, schválení zápisu z LV 4/15, programu zasedání LV 5/15
Drahoslav Oulehla, předseda Legislativního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina (dále jen
„LV“), přivítal přítomné. Přednesl návrh programu dnešního jednání, který byl doplněn, v bodě
2. Stav v oblastech zákonodárných iniciativ, připomínkových řízení a vnitřních předpisů kraje, o:
c) Projednání Zásad ZK Vysočina pro zařazování do Krajské sítě sociálních služeb
Kraje Vysočina,
d) Návrh na udělení ceny Podnik přátelský rodině 2014
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(JUDr. Věra Švarcová).
Takto upravený program byl 7 hlasy schválen, jakož i zápis z LV 4/15.
2. Stav v oblastech zákonodárných iniciativ, připomínkových řízení a vnitřních
předpisů kraje
a) projednání Zásad ZK Vysočina pro poskytování dotací na územně plánovací činnost
obcí z rozpočtu Kraje Vysočina
Miloslav Malec informoval, že novela Zásad byla zpracována z důvodu novely zákona
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a novely zákona č. 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavebního zákona). Ze zásad byla vypuštěna
povinnost zpracovávání konceptu stavebních plánů, byly upraveny údaje o identifikaci osob, byly
doplněny způsoby doručení žádosti a v souladu s novým občanským zákoníkem byla změněna
Smlouva o poskytnutí dotace.
Na zasedání se dostavil Radim Technik (15:08).
Usnesení 08/05/2015/LV
Legislativní výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina
projednal a doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Zásady ZK Vysočina pro poskytování dotací na územně plánovací
činnost obcí z rozpočtu Kraje Vysočina.
usnesení bylo přijato (8 pro, 0 proti, 0 se zdržel)
b) projednání Zásad ZK Vysočina pro poskytování dotací obcím Krajem Vysočina
na akceschopnost jednotek požární ochrany obcí v r. 2015
Pavel Dvořák informoval, že v návaznosti na novelu zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, došlo pro příjemce dotace k zásadním změnám. Do loňského
roku obce získaly dotaci, aniž by musely podat žádost. Počínaje letošním rokem musí obce
o dotaci požádat.
Zásady budou k vyhlášení předloženy zastupitelstvu kraje dne 12. května 2015. Poté budou 30
dnů zveřejněny na úřední desce a webových stránkách kraje. Po uplynutí této lhůty budou moci
obce podávat žádosti. Termín pro konec příjmu žádostí je navržen na 30. června 2015. Krátká
časová lhůta je v důsledku náročné administrativy (pro každou obec smlouva) a návaznosti
na zasedání zastupitelstva kraje dne 8. 9. 2015, kdy budou jednotlivé žádosti a smlouvy
projednány. Finanční prostředky budou žadatelům poskytnuty na základě závěrečné zprávy
a vyúčtování.
Radim Technik se dotázal, zdali byli příjemci dotace o změně informováni. Pavel Dvořák
reagoval, že obce byly informovány na poradách s HZS. Jan Martinec konstatoval, že termín pro
předkládání žádostí je nedostačující. Pavel Dvořák reagoval, že termín je stanoven z důvodu
termínu účinnosti novely zákona č. 250/2000 Sb. a vypořádáním žádostí do konce roku 2015
s ohledem na termíny zasedání zastupitelstva kraje.
Usnesení 09/05/2015/LV
Legislativní výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina
projednal a doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Zásady ZK Vysočina pro poskytování dotací obcím Krajem Vysočina
na akceschopnost jednotek požární ochrany obcí v r. 2015.
usnesení bylo přijato (7 pro, 0 proti, 1 se zdržel)
c) Projednání Zásad ZK Vysočina pro zařazování do Krajské sítě sociálních služeb
Kraje Vysočina
Věra Švarcová okomentovala zásadní materiál pro OSV týkající se zařazování do Krajské sítě
sociálních služeb Kraje Vysočina. OSV čelí velkému množství žádostí ze stran nových
poskytovatelů různých druhů a typů sociálních služeb, a to bez ohledu na skutečnost, zdali Kraj
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Vysočina dané služby má záměr provozovat a disponuje dostatečným množstvím finančních
prostředků. Kraj Vysočina žádal MPSV, aby tato oblast byla řešena prováděcí vyhláškou, ale
bez úspěchu. Problematika byla k projednání předložena Komisi sociální a pro oblast
protidrogové problematiky Rady Kraje Vysočina. Komise na svém zasedání usnesení uložila
OSV zpracováním pravidel, která by tuto oblast upravovala. Tato pravidla mají formu zásad
zastupitelstva kraje a budou řešit zařazování a vyřazování ze sítě poskytovatelů sociálních
služeb. OSV zpracuje přijatou žádost po formální stránce a poté bude žádost k posouzení
předložena sociální komisi, která vydá stanovisko pro Radu Kraje Vysočina.
Dále informovala o doplnění materiálu o možnost zastupitelstva kraje rozhodnout o neprodleném
vyřazení subjektu ze sítě sociálních služeb Kraje Vysočina pro zásadní porušení pravidel
k termínu stanoveném zastupitelstvem kraje.
Jan Tůma se dotázal na délku lhůty pro přezkum rozhodnutí zastupitelstva kraje o vyřazení
subjektu ze sítě sociálních služeb Kraje Vysočina. Věra Švarcová uvedla, že předcházet bude
změna kategorie zařazení sociálního zařízení a plynoucí lhůta 1,5 roku ke sjednání nápravy,
dále uvedla případ, kdy k vyřazení mohlo dojít okamžitě z důvodu páchání trestné činnosti.
Jedná se o výjimečnou záležitost. Kraj Vysočina jako registrující orgán, má povinnost zajistit
klientům zrušených zařízení odpovídající péči.
Cílem je stanovit nějaká pravidla pro bezbřehý přístup do sítě. Potencionálních provozovatelů
sociálních služeb narůstat.
Usnesení 10/05/2015/LV
Legislativní výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina
projednal a doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Zásady ZK Vysočina pro zařazování do Krajské sítě sociálních
služeb Kraje Vysočina.
usnesení bylo přijato (8 pro, 0 proti, 0 se zdržel)
d) Návrh na udělení ceny Podnik přátelský rodině 2014
Zásady již byly v LV projednány. Vzhledem k charakteru předkládaného materiál byl materiál dr.
Švarcovou z projednávání na LV stažen.
Miroslav Magrot přítomné seznámil s aktuálními připomínkovými řízeními a upozornil na:
-

návrh zákona o zadávání veřejných zakázek;
nový památkový zákon (památky místního významu, koncepce památkového fondu)
novelu zákona o zbraních;
návrh zákona o sbírce zákonů mezinárodních smluv (+ změnový zákon). Novela řeší
povinnost pouze elektronických sbírek a možnosti nahlížení do nich. Zdeněk Kadlec
doplnil, že Kraj Vysočina v tomto směru připravoval legislativní iniciativu.

3. Informace z RK – návrhy LV z dopadů rozsudku KS Plzeň, věc Příšovice sp. zn.
30A 58/2013
Drahoslav Oulehla informoval o závěrech projednání radou kraje existenci rozsudku Krajského
soudu v Plzni a jeho dopadech na rozhodování ve věci tzv. systémové podjatosti. Rada kraje
přijala návrh usnesení. Členové LV budou o vývoji problematiky v Plzni informováni.
4. Kontrola průběhu přezkumu vybraných pravidel RK
Drahoslav Oulehla informoval dodání připomínek Marie Rusové. A vyzval členy, kteří připomínky
nepředložili, aby tak učinili do 30. 6. 2015.
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5. Různé
Zdeněk Kadlec podal aktuální informace z krajského úřadu:
- Výroční aktivita - Hodnocení odborů a samostatných oddělení, hodnocení jednotlivců
(zpětná vazba mezi nadřízeným a podřízeným);
- Návrh zákona o vnitřním řízení a kontrole (nebyl dodržen legislativní proces MF), v rámci
připomínkových řízení krajů Ministerstvo Financí provedlo změny. Návrh neprošel
Legislativní radou vlády;
- Problematika organizace projektových řízení. V programovacím období 2014-2020
budou zrušeny pobočky Regionů soudržnosti - NUTS 2 Jihovýchod. Jsou řešeny otázky
personálního zabezpečení i forma organizace, která bude administraci projektů
zajišťovat. Další problematika vyplývá z auditů projektů programovacího období 2007–
2014, projekty bývají kontrolovány bez ohledu na reálnou stránku věci i bez ohledu na
legislativní normy platné v době realizace projektu.
Drahoslav Oulehla podal informace, že dne 13. 5. 2015 proběhne zasedání pracovní skupiny
MV k odměňování zastupitelů ÚSC a ve dnech 9. a 10. 6. 2015 se uskuteční Komise pro veř.
správu a legislativu RAK ČR v Jihlavě.
Další zasedání proběhne dne 2. června 2015 od 15:00 hod. v sídle Krajského úřadu Kraje
Vysočina, Žižkova 57, Jihlava.
6. 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 5. 5. 2015
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