Zápis z pracovního jednání
Legislativního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 1/2016
konaného dne 5. 1. 2016
Přítomni:
1. Technik Radim

8. Dlouhý Michal

2. Pospíchal Petr (místopředseda)

9. Vrzalová Helena

3. Martinec Jan

10. Havlíček Jiří

4. Šikula Zdeněk

11. Jirsa Zdeněk

5. Dračka Emil

12. Kotrba Karel (tajemník)

6. Tůma Jan

13. Magrot Miroslav (tajemník)

7. Oulehla Drahoslav (předseda)
Nepřítomni (omluveni):
1. Sládková Danuše

2. Rusová Marie

Hosté:
1. Kadlec Zdeněk (ředitel KrÚ)

2. Joneš Jan (OZŽP)

Program:
1. Zahájení, presence, schválení zápisu z LV 10/15, programu zasedání LV 1/16;
2. Stav v oblastech zákonodárných iniciativ, připomínkových řízení a vnitřních předpisů
kraje (JUDr. Magrot);
3. Obecně závazná vyhláška Kraje Vysočina č. 1/2016, kterou se vyhlašuje závazná část
Plánu odpadového hospodářství Kraje Vysočina pro období od roku 2016 (Mgr. Kotrba,
Ing. Joneš);
4. Plán práce LV na r. 2016 (JUDr. Oulehla);
5. Informace z jednání Komise RAK ČR pro veř. správu a legislativu (JUDr. Oulehla);
6. Různé;
7. Závěr.

1. Zahájení, presence, schválení zápisu z LV 10/15, programu zasedání LV 01/16
Drahoslav Oulehla, předseda Legislativního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina (dále jen
„LV“), přivítal přítomné. Přednesl návrh programu dnešního jednání, který byl 9 hlasy schválen,
jakož i zápis z LV 10/15.
Na zasedání se dostavili Petr Pospíchal a Zdeněk Šikula
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2. Stav v oblastech zákonodárných iniciativ, připomínkových řízení a vnitřních
předpisů kraje
Drahoslav Oulehla avizoval, že včera obdržel k připomínkám do LV Zásady Zastupitelstva Kraje
Vysočina pro poskytování dotací obcím Kraje Vysočina na akceschopnost jednotek požární
ochrany obcí v roce 2016, které budou předloženy k projednání zastupitelstvu kraje v úterý
2. 2. 2016. Upozornil, že se jedná i o obvyklý termín jednání LV. S ohledem na termín
zastupitelstva se bude LV konat mimořádně v pondělí 1. 2. 2016. Tyto zásady budou členům LV
rozeslány k připomínkám a zařazeny na bod programu jednání LV dne 1. 2. 2016.
Miroslav Magrot informoval o aktuálních a proběhnuvších připomínkových řízeních, a to zejména
novele zákonů o ÚSC o odměňování členů zastupitelstev ÚSC, prováděcích vyhláškách SÚJB
nebo návrhu Programu státní podpory festivalů profesionálního umění.
3. Obecně závazná vyhláška Kraje Vysočina č. 1/2016, kterou se vyhlašuje závazná
část Plánu odpadového hospodářství Kraje Vysočina pro období od roku 2016
Karel Kotrba uvedl, že jednou za deset let dochází k aktualizaci závazné části Plánu
odpadového hospodářství Kraje Vysočina. Závazná část byla zpracována dodavatelskou firmou.
Drahoslav Oulehla se dotázal na 15ti denní lhůtu mezi platností a účinností vyhlášky. K. Kotrba
reagoval, že lhůta byla posuzována s ohledem na charakter změn a měla by být dostačující.
Emil Dračka vznesl dotaz ke zpracování kalů z čistíren odpadních vod. Jan Joneš reagoval,
že v případě kalů z čistíren odpadních vod je situace složitá. Konečné zpracování kalů se řídí
dle několika právních norem, a to zákonem o vodách, zákonem o odpadech a zákonem
o ochraně zemědělského půdního fondu. Nakládání s kaly do budoucnosti bude u velkých
čistíren stejné jako v minulých letech – po hygienizaci (a dalších úpravách) využití
na zemědělské půdě, kaly z domovních a malých čistíren se budou muset vozit (po zahuštění)
na velké čistírny, které mají kalové hospodářství vyřešené (hygienizaci a další úpravy).
Usnesení 01/01/2016/LV
Legislativní výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina
doporučuje
zastupitelstvu kraje vydat obecně závaznou vyhlášku Kraje Vysočina č. 1/2016, kterou se
vyhlašuje závazná část Plánu odpadového hospodářství Kraje Vysočina pro období od roku
2016.
usnesení bylo přijato (11 pro, 0 proti, 0 se zdržel).
4. Plán práce LV na r. 2016
Drahoslav Oulehla okomentoval podkladový materiál návrh Plánu činnosti LV na r. 2016. LV se
bude scházet zpravidla první úterý v měsíci, ale termíny budou operativně upraveny dle
aktuálních potřeb. LV č. 2/2016 se uskuteční, s ohledem na termín jednání zastupitelstva kraje,
v pondělí 1. 2. 2016.
Dále D. Oulehla vyzval členy k rozdělení pravidel rady kraje, u kterých LV provede přezkum
v 1. pololetí r. 2016. Členové LV obdrží pravidla RK emailem.
Rozdělení pravidel RK:
Jiří Havlíček, Jan Martinec:
Pravidla RK Vysočina, kterými se stanoví účtový rozvrh příspěvkových organizací (OAPŘ);
Zdeněk Šikula, Jiří Havlíček:
Pravidla RK Vysočina o hodnocení ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných krajem
(OddŘLZ);
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Radim Technik, Jan Martinec:
Statut Sociálního fondu a pravidla hospodaření s prostředky Sociálního fondu (OddŘLZ);
Helena Vrzalová, Jan Tůma:
Pravidla RK Vysočina pro přijímání a vyřizování stížností (OddVK);
Helena Vrzalová, Jan Tůma:
Pravidla RK Vysočina pro přijímání a vyřizování peticí (OddVK);
Emil Dračka, Zdeněk Jirsa:
Pravidla RK Vysočina pro poskytování darů na údržbu veřejné zeleně v průjezdních úsecích
obcí Kraje Vysočina (ODSH);
Marie Rusová, Danuše Sládková:
Pravidla RK Vysočina pro sestavování a schvalování odpisových plánů pro odpisování
dlouhodobého majetku (OE);
Petr Pospíchal, Zdeněk Jirsa:
Pravidla RK Vysočina pro úhradu nákladů na pořízení změny územního plánu vyplývající ze
Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina (OÚPSŘ);
Michal Dlouhý:
Pravidla RK Vysočina o zajištění odborných praxí a stáží ve zdravotnických zařízeních
zřizovaných krajem Vysočina (OZ).
Členové LV souhlasili s návrhem plánu činnosti LV na rok 2016.
Usnesení 02/01/2016/LV
Legislativní výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit návrh Plánu činnosti Legislativního Výboru Kraje Vysočina na rok
2016.
usnesení bylo přijato (11 pro, 0 proti, 0 se zdržel).
5. Informace z jednání Komise RAK ČR pro veř. správu a legislativu
Drahoslav Oulehla informoval o projednávaných bodech:
- Problematika systémové podjatosti;
- Otázka vlastnictví komunikace na cizím pozemku;
- Zákonná regulace odměňování zastupitelů.
6. Různé
Emil Dračka se dotázal, zdali by bylo možné zpřísnit možnost podávání stížností na výběrová
řízení, která vedou ke zpoždění realizace, navýšení administrativní činnosti a finanční
nákladnosti. D. Oulehla, K. Kotrba a R. Technik konstatovali, že vývoj se spíše ubírá opačným
směrem. Zdeněk Kadlec doplnil domněnku, že v návrhu novely zákona o zadávání veřejných
zakázek je navrženo navýšení kauce o námitky.
Dále Z. Kadlec informoval o současném dění v problematice povinnosti zveřejňování platů
a odměn jednotlivých zaměstnanců KrÚ. Kraj Vysočina má k takovémuto postupu výhrady.
Spravedlivé vidí, pokud by byly zveřejněny všechny vazby na veřejné rozpočty - příjemci
sociálních dávek, plátci daní, atd., ale ne pouze platy zaměstnanců ÚSC.
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Helena Vrzalová se dotázala, zdali jsou plánované změny zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím. K. Kotrba reagoval, že novela připravovaná je, ale věcné
záměry by se ubíraly spíše obecnějším směrem k procesnímu zpřesnění a věcnému
rozmělnění.
Další zasedání proběhne v pondělí 1. února 2016 od 15:00 hod. v sídle Krajského úřadu Kraje
Vysočina, Žižkova 57, Jihlava, zasedací místnost B 1.32.
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 5. 1. 2016
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