Zápis z jednání
Legislativního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 6/2015
konaného dne 2. 6. 2015
Přítomni:
1. Pospíchal Petr (místopředseda)

5. Tůma Jan

2. Martinec Jan

6. Oulehla Drahoslav (předseda)

3. Sládková Danuše

7. Dlouhý Michal

4. Šikula Zdeněk

8. Magrot Miroslav (tajemník)

Nepřítomni (omluveni):
1. Technik Radim

5. Havlíček Jiří

2. Dračka Emil

6. Jirsa Zdeněk

3. Vrzalová Helena

7. Kotrba Karel (tajemník)

4. Rusová Marie

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 (Mgr. Kotrba, JUDr. Magrot, JUDr. Oulehla);
3. Informace z jednání pracovní skupiny MV - odměňování zastupitelů (JUDr. Oulehla);
4. Kontrola průběhu přezkumu vybraných pravidel RK (JUDr. Oulehla);
5. Různé;
6. Závěr.
1. Zahájení, presence, schválení zápisu z LV 5/15, programu zasedání LV 6/15
Drahoslav Oulehla, předseda Legislativního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina (dále jen
„LV“), přivítal přítomné. Přednesl návrh programu dnešního jednání, který byl 7 hlasy schválen,
jakož i zápis z LV 5/15.
2. Stav v oblastech zákonodárných iniciativ, připomínkových řízení a vnitřních
předpisů kraje
Drahoslav Oulehla podal informace o uplatnění připomínky na doplnění do ustanovení § 45
odst. 4 zák. č. 361/2000 Sb., aby byla policií stanovena povinnost, v případě způsobení
překážky na vozovce, informovat správce případně vlastníka komunikace.: „Je-li překážkou
provozu na pozemní komunikaci vozidlo, rozhoduje o jeho odstranění policista nebo strážník
obecní policie; vozidlo se odstraní na náklad jeho provozovatele. O této skutečnosti se
bezodkladně vyrozumí vlastník (správce) pozemní komunikace.“
Miroslav Magrot upozornil na připomínková řízení:
- Prováděcí vyhláška k pozemním komunikacím;
- Novela zákona o zaměstnanosti;
- Základní registry;
- Insolvenční zákon.
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3. Informace z jednání pracovní skupiny MV (odměňování zastupitelů)
Drahoslav Oulehla informoval, že závěry z jednání spějí k ujednocení práv a povinností
zastupitelů obcí, krajů a hlavního města Prahy. Závěry plynoucí z jednání:
- Uvolněnému členovi zastupitelstva ÚSC bude plynout měsíční odměna a odměna
při skončení funkčního období (jiné mimořádné odměny by neměly existovat).
- Neuvolněný člen zastupitelstva má oprávnění být refundován zaměstnavatelem
a z hlediska obce, města nebo kraje je možnost paušální částky za výkon funkce.
- Uvolněnému členovi zastupitelstva ÚSC náleží odměna při skončení funkčního období
(jestliže ke dni voleb členovi zastupitelstva ÚSC nevznikl opětovný nárok). V případě
trestného činu odměna nenáleží.
- Výše odměny uvolněného člena zastupitelstva ÚSC je stanovena výší měsíční odměny,
k níž se přičte násobek této částky a počtu ukončených po sobě jdoucích let výkonu
funkce (nejdéle 5 let).
- Uvolněnému členovi zastupitelstva ÚSC, kterému zanikne mandát den před konáním
voleb, plyne odměna ve výši 3 měsíčních platů od vzniku mandátu.
- V případě souběhu několika funkcí náleží uvolněnému členovi zastupitelstva ÚSC
nejvyšší odměna za jednu funkci. Neuvolněnému náleží odměna za jednotlivé funkce.
- Uvolněný člen zastupitelstva ÚSC má nárok na dovolenou 5 týdnů v kalendářním roce.
Nevyčerpá-li dovolenou před zánikem mandátu, poskytne mu nevyčerpanou dovolenou
uvolňující zaměstnavatel.
4. Kontrola průběhu přezkumu vybraných pravidel RK
Drahoslav Oulehla informoval, že připomínky k pravidlům RK zaslali všichni členové LV. Nyní
budou návrhy na změny konzultovány s kompetentními odbory krajského úřadu. Ve všech
případech se nejedná o zásadní zásahy do pravidel.
5. Různé
Miroslav Magrot podal informace o exekučním návrhu na zaplacení vysouzené finanční částky.
V roce 2008 Kraj Vysočina uzavřel licenční smlouvu k přístupu k databázi o informacích
o dotačních titulech se společností GRANT ADVISOR, spol. s r.o. V roce 2009 tato společnost
podala na Kraj Vysočina žalobu k soudu za porušení práva k databázi a neoprávněnému zásahu
do autorských práv. Kraj Vysočina nesouhlasil s touto kvalifikací v rozhodčím nálezu a zažaloval
jej o jeho neplatnost. Proběhla další soudní jednání, kdy Kraj Vysočina i podal návrh na odložení
vykonatelnosti, který byl však odvolacím soudem zrušen. V letošním roce Kraj Vysočina, aniž by
byl vyrozuměn a byly mu zaslány podklady k platbě, obdržel v květnu exekuci na dlužnou
částku.
Drahoslav Oulehla podal informace o legislativních problémech obecně. Kraj Vysočina vnímá
problematiku v 6 oblastech normotvorby v ČR.
- Registr smluv (návrh zákona je dle názoru Kraje Vysočina protiústavní);
- Malá rozpočtová pravidla (smlouva o poskytnutí dotace jako veřejnoprávní smlouva);
- Rozšíření pravomocí Nejvyššího kontrolního úřadu (přesun kompetencí z KrÚ na NKÚ);
- Legislativní proces (doporučení nového člena LRV ze zástupců AKČR a SMO);
- Systémová podjatost úředních osob;
- Informace o platech ve veřejné správě;
Další zasedání proběhne dne 1. září 2015 od 15:00 hod. v sídle Krajského úřadu Kraje
Vysočina, Žižkova 57, Jihlava.
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6. Závěr.
Závěrem předseda LV poděkoval všem přítomným za aktivní účast na výboru.

JUDr. Drahoslav Oulehla
předseda Legislativního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina

JUDr. Miroslav Magrot
tajemník Legislativního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina
Zpracovala a zapsala: Zuzana Škrdlová 2. 6. 2015
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