Zápis z jednání
Legislativního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 7/2015
konaného dne 1. 9. 2015
Přítomni:
1. Pospíchal Petr (místopředseda)

5. Dlouhý Michal

2. Sládková Danuše

6. Vrzalová Helena

3. Dračka Emil

7. Jirsa Zdeněk

4. Tůma Jan

8. Magrot Miroslav (tajemník)

Nepřítomni (omluveni):
1. Technik Radim

5. Rusová Marie

2. Martinec Jan

6. Havlíček Jiří

3. Šikula Zdeněk

7. Kotrba Karel (tajemník)

4. Oulehla Drahoslav (předseda)
Hosté:
1. Dvořák Pavel (OSH, KrÚ)

2. Seidl Ladislav (vedoucí OKPPCR, KrÚ)

Program jednání:
1. Zahájení, presence, schválení zápisu z LV 6/15, programu zasedání LV 7/15;
2. Stav v oblastech zákonodárných iniciativ, připomínkových řízení a vnitřních předpisů
kraje
-

Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím na opravy
a repase mobilní požární techniky jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí v Kraji
Vysočina,

-

Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu
společenských a kulturních aktivit obcí Kraje Vysočina souvisejících s oslavami
či připomenutím významných výročí obcí (+ informace o aktualizovaných Pravidlech
Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací v oblasti neprofesionálního umění)
(Mgr. Kotrba, JUDr. Magrot, Ing. Bc. Dvořák, Ing. Seidl);

3. Kontrola průběhu přezkumu vybraných pravidel RK
(Mgr. Kotrba);
4. Informace ze zasedání Komise pro legislativu a veřejnou zprávu RAK ČR v Jihlavě
(JUDr. Magrot);
5. Různé;
6. Závěr.
1. Zahájení, presence, schválení zápisu z LV 6/15, programu zasedání LV 7/15
Petr Pospíchal, místopředseda 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 6/15.
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2. Stav v oblastech zákonodárných iniciativ, připomínkových řízení a vnitřních
předpisů kraje
Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím na opravy a repase mobilní
požární techniky jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí v Kraji Vysočina
Pavel Dvořák okomentoval podkladový materiál uvedených Zásad. Aktualizace Zásad je
předložena v souvislosti s novelou zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
samosprávných celků, která stanovuje nové podmínky pro vyplácení dotací. Tyto podmínky bylo
nutno zapracovat do Zásad. Hlavní změny se týkají Žádosti o dotaci. V samotných Zásadách
došlo pouze k drobným úpravám.
Dále přednesl připomínku R. Technika (předem zaslána emailem): „Jedná se o min. výši dotace,
viz čl. 3, bod 2 - z tohoto bodu vyplývá, že minimální celková výše opravy musí být větší/rovna
300 000 Kč. - dle mého názoru se jedná o velmi vysokou částku mnohdy převyšující cenu
samotných starších hasičských cisteren.“ Emil Dračka konstatoval, že nerezové nádrže
na cisternové vozy jsou velmi nákladné. Helena Vrzalová doplnila, že jsou případy, kdy obce
si nemohou pořídit nový vůz i s ohledem na technické parametry garáží, tudíž jsou nuceni
opravovat stávající vozy. Pavel Dvořák reagoval, že jsou k dispozici další dotační tituly, jak na
drobné opravy a na druhé straně i na pořízení nových vozů, které poskytuje MV-GŘ HZS ČR
a Kraj Vysočina obcím přispívá. Dotace od MV-GŘ HZS ČR může být až 2,5 mil. Kč. Výše
dotace na repase a opravy byla stanovena dle potřeb obcí a reálných příkladů. Žádosti jsou
posuzované odbornou komisí, tak aby byla zachována smysluplnost realizace opravy
cisternového vozu. Zdeněk Jirsa se dotázal, zdali může obec požádat opakovaně. Pavel Dvořák
odpověděl, že je to možné, ale žádost, dle kritérií, tak bude posuzována.
Usnesení 11/07/2015/LV
Legislativní výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina
projednal a doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím
na opravy a repase mobilní požární techniky jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí v Kraji
Vysočina.
usnesení bylo přijato (7 pro, 0 proti, 0 se zdržel)
Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu společenských
a kulturních aktivit obcí Kraje Vysočina souvisejících s oslavami či připomenutím významných
výročí obcí (+ informace o aktualizovaných Pravidlech Rady Kraje Vysočina pro poskytování
dotací v oblasti neprofesionálního umění)
Ladislav Seidl okomentoval podkladový materiál uvedených Zásad. Ke změnám došlo
v důsledku aktualizace strategického dokumentu Program rozvoje Kraje Vysočina a novely
zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Také text Zásad byl
upraven tak, aby byl více srozumitelný pro žadatele (hl. odst. 2 – vymezení účelu dotace)
a v čl. 5 byly nově vymezeny uznatelné náklady. Žádost byla doplněna o povinné přílohy
s ohledem na novelu zákona 250/2000 Sb.
Usnesení 12/07/2015/LV
Legislativní výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina
projednal a doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací
na podporu společenských a kulturních aktivit obcí Kraje Vysočina souvisejících s oslavami
či připomenutím významných výročí obcí.
usnesení bylo přijato (7 pro, 0 proti, 0 se zdržel)
Dále Ladislav Seidl podal informace o aktualizovaných Pravidlech Rady Kraje Vysočina pro
poskytování dotací v oblasti neprofesionálního umění, a to z důvodu novely zákona 250/2000
Sb.
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Usnesení 13/07/2015/LV
Legislativní výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina
bere na vědomí
aktualizaci Pravidel Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací v oblasti neprofesionálního
umění.
usnesení bylo přijato (7 pro, 0 proti, 0 se zdržel)
Miroslav Magrot přítomné seznámil s aktuálními připomínkovými řízeními, která byla členům LV
dnes zaslána:
- Novely vyhlášek navazující na novelu zákona o pozemních komunikacích;
- Návrh zákona o sběru vybraných dat pro účely monitorování a řízení veřejných financí;
- Návrh zákona o opatřeních na snížení nákladů na budování vysokorychlostních sítí
elektronických komunikací;
- Akční politika hazardu.
Dále konstatoval, že s blížícím se koncem roku bude připomínkových řízení přibývat. Poděkoval
členům za zasílání připomínek.
3. Kontrola průběhu přezkumu vybraných pravidel RK
Miroslav Magrot uvedl, že všechny vznesené připomínky byly vypořádány. Drahoslav Oulehla
zpracoval závěrečnou zprávu přezkumu vybraných pravidel RK, která bude členům LV
předložena na říjnovém zasedání.
4. Informace ze zasedání Komise pro legislativu a veřejnou zprávu RAK ČR v Jihlavě
Miroslav Magrot informoval, že toto zasedání se konalo 9. a 10. června 2015. Bylo zde jednáno
o bodech:
- koncepce odměňování zastupitelů ÚSC
- Zpráva o činnosti legislativní pracovní skupiny (novela zákona 250/2000 Sb.; fungování
registru smluv; náhrada škody způsobené ředitelem příspěvkové organizace; předpisy
v oblasti církví)
5. Diskuse různé:
Danuše Sládková vyzvala členy LV ke zvážení změny v legislativě týkající se provozu
automobilů v obcích. Jako příklad uvedla městys Okříšky, kde na frekventované krajské silnici
II/405 projíždí osobní i nákladní automobily rychlostí neodpovídající nejvyšší povolené rychlosti
při průjezdu obcí. Ohroženi jsou chodci i statika budov umístěných v blízkosti komunikace.
Na problematiku upozornila městys Okříšky i Dopravní inspektorát Policie ČR v Třebíči,
ale bezvýsledně.
Problematikou se bude LV zabývat na některém dalším zasedání LV s tím, že bude předem
získáno stanovisko odboru dopravy a majetkového odboru.
Helena Vrzalová se dotázala na vývoj situace ve věci vrácení agendy občanských průkazů
a cestovních pasů na obce II. stupně. Miroslav Magrot reagoval, že osloví vedoucí oddělení
ostatních správních činností a na příštím zasedání LV sdělí člence výboru dané zjištění.
Emil Dračka upozornil na slovní obrat ve Fondu Vysočiny: „Žádost vyřazena pro administrativní
nesoulad“ – nevhodné, mnohdy není pravdivé.
Další zasedání proběhne dne 6. října 2015 od 15:00 hod. v sídle Krajského úřadu Kraje
Vysočina, Žižkova 57, Jihlava.
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6. Závěr.
Závěrem místopředseda LV poděkoval všem přítomným za aktivní účast na výboru.

RNDr. Petr Pospíchal
místopředseda Legislativního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina

JUDr. Miroslav Magrot
tajemník Legislativního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina
Zpracovala a zapsala: Zuzana Škrdlová 1. 9. 2015
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