Zápis z pracovního jednání
Legislativního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 2/2016
konaného dne 1. 2. 2016
Přítomni:
1. Pospíchal Petr (místopředseda)

7. Dlouhý Michal

2. Martinec Jan

8. Havlíček Jiří

3. Sládková Danuše

9. Jirsa Zdeněk

4. Dračka Emil

10. Kotrba Karel (tajemník)

5. Tůma Jan

11. Magrot Miroslav (tajemník)

6. Oulehla Drahoslav (předseda)
Nepřítomni (omluveni):
1. Technik Radim

3. Vrzalová Helena

2. Šikula Zdeněk

4. Rusová Marie

Hosté:
1. Slámečka Jan (předseda bezpečnostní komise)

2. Bína Jiří (OZŽP)

Program:
1. Zahájení, presence, schválení zápisu z LV 1/16, programu zasedání LV 2/16;
2. Stav v oblastech zákonodárných iniciativ, připomínkových řízení a vnitřních předpisů
kraje
-

Zásady ZK Vysočina pro poskytování dotací obcím Kraje Vysočina na akceschopnost
jednotek požární ochrany obcí v roce 2016

(JUDr. Magrot);
3. Kontrola zahájení přezkumu vybraných pravidel RK podle schválené metodiky
(JUDr. Oulehla);
4. Informace z jednání RK o projednání plánu práce LV na r. 2016
(JUDr. Oulehla);
5. Různé;
6. Závěr.
1. Zahájení, presence, schválení zápisu z LV 01/16, programu zasedání LV 02/16
Drahoslav Oulehla, předseda Legislativního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina (dále jen
„LV“), přivítal přítomné. Přednesl návrh programu dnešního jednání, který byl v bodě 2. doplněn
o zásady zastupitelstva kraje:
- Dodatek č. 1 Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování příspěvku na
vyrovnávací platbu v roce 2016;
- Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování cestovních a paušálních
náhrad členům zastupitelstva.
Takto upravený program byl 7 hlasy schválen.
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Na zasedání se dostavili Petr Pospíchal.
2. Stav v oblastech zákonodárných iniciativ, připomínkových řízení a vnitřních
předpisů kraje
Zásady ZK Vysočina pro poskytování dotací obcím Kraje Vysočina na akceschopnost jednotek
požární ochrany obcí v roce 2016
Na rok 2016 byly na kapitolu Požární ochrana – dobrovolná část alokovány prostředky v celkové
výši 6 000 000 Kč. Tyto prostředky jsou plánovány rozdělit na finanční příspěvek Krajskému
sdružení dobrovolných hasičů Kraje Vysočina ve výši 1 700 000 Kč a na příspěvky obcím kraje
na rozvoj akceschopnosti jednotek SDH obcí zařazených do plošného pokrytí Kraje Vysočina
schváleného MV GŘ HZS ČR včetně jeho aktualizace pro rok 2016 v celkové výši 4 300 000 Kč.
V roce 2015 vlivem novely zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, bylo čerpání dotace obcemi značně zkomplikováno a některé obce o dotaci
nepožádaly nebo nepožádaly ve stanoveném termínu. Pro rok 2016 byly navrženy následující
změny:
V čl. 2 byl doplněn odst. (3) „U žadatelů, kteří v roce 2015 nečerpali dotaci na JPO obce
z dotačního programu „Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací
obcím Kraje Vysočina na akceschopnost jednotek požární ochrany obcí v roce 2015“
a splňovali podmínky v době jeho platnosti, se maximální výše dotací uvedené v tab.
č. 1 zvyšují na dvojnásobek.“
- Příjem žádostí v termínu od 10. 3. 2016 do 31. 3. 2016.
- Posouzené žádosti odbornou hodnotící komisí budou předloženy zastupitelstvu kraje
k projednání a rozhodnutí do 10. 5. 2016;
- Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci projektu a povinen projekt zrealizovat
nejpozději do 15. 11. 2016.
- Ostatní změny jsou pouze formálního charakteru.
Zásady budou zastupitelstvem kraje projednány dne 2. 2. 2016.
Dále Jan Slámečka informoval o novém dotačním titulu Ministerstva vnitra. Generální ředitelství
HZS ČR (dále jen „MV – GŘ HZS ČR“) plánuje pro letošní a následující roky finančně podpořit
jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí. K tomu účelu bude vyhlášen dotační program „Dotace
pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí“, který bude určen na poskytnutí dotace k nákupu
dopravních automobilů a na výstavbu a rekonstrukci požárních zbrojnic. Zde MV – GŘ HZS ČR
přepokládá rozdělit v rámci celé ČR 250 mil. Kč obcím ve vazbě na částku alokovanou
jednotlivým krajům. Předpokládaný objem alokovaných prostředků pro Kraj Vysočina na rok
2016 je 25 mil. Kč.
Základním předpokladem je, že výše státní dotace obci bude činit 50 % nákladů v běžném roce
z celkové ceny projektu s tím, že je určena maximální výše dotace. V roce 2016 to bude 450 tis.
Kč v případě pořízení dopravního automobilu a 4 500 tis. Kč při rekonstrukci anebo výstavbě
požární zbrojnice.
MV – GŘ HZS ČR doporučuje krajům zapojení se do programu tak, že finančně přispějí obcím
na realizaci uvedených projektů. Výše příspěvku byla projednána na Asociaci krajů ČR a je
doporučena optimálně ve výši 2/3 přiznané výše dotace Ministerstvem vnitra. Tento návrh bude
Zastupitelstvo Kraje Vysočina projednávat dne 2. 2. 2016.
Usnesení 03/02/2016/LV
Legislativní výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina
projednal a doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím
Kraje Vysočina na akceschopnost jednotek požární ochrany obcí v roce 2016.
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usnesení bylo přijato (9 pro, 0 proti, 0 se zdržel).
Na začátku jednání o tomto bodě se dostavil Jiří Havlíček (hlasování se účastnil).
Dodatek č. 1 Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování příspěvku na vyrovnávací
platbu v roce 2016
Jiří Bína okomentoval podkladový materiál. Při stanovení příspěvku na vyrovnávací platbu
Odbor sociálních věcí postupoval podle Zásad zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování
příspěvku na vyrovnávací platbu v roce 2016 ze dne 23. 6. 2015 č. 07/15. Tento dokument při
schválení neobsahoval hodnoty pro přechodový a redukční mechanismus a vyžadoval doplnění
tabulky s hodnotami obvyklých nákladů a minimálních příjmů z úhrad uživatelů. Dodatkem
budou doplněny tlumočnické služby, krizová pomoc, sociálně aktivizační služby pro seniory
a osoby se zdravotním postižením a průvodcovské a předčitatelské služby, které dříve byly
financovány speciálním dotačním řízením kraje. Další změny byly v upřesnění textu.
Dodatek bude projednán zastupitelstvem kraje dne 2. 2. 2016.
Usnesení 04/02/2016/LV
Legislativní výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina
projednal a doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Dodatek č. 1 Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování
příspěvku na vyrovnávací platbu v roce 2016.
usnesení bylo přijato (9 pro, 0 proti, 0 se zdržel).
Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování cestovních a paušálních náhrad členům
zastupitelstva
Karel Kotrba informoval, že jedinou hlavní změnou těchto Zásad je v Příloze č. 5 Stanovení výše
stravného - Za každý kalendářní den pracovní cesty přísluší členu zastupitelstva stravné ve výši
– bod c) nově zní „166 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin“, oproti původním 165 Kč.
Ostatní změny jsou pouze formálního charakteru.
Usnesení 05/02/2016/LV
Legislativní výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina
projednal a doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování cestovních
a paušálních náhrad členům zastupitelstva.
usnesení bylo přijato (9 pro, 0 proti, 0 se zdržel).
Uvedené dokumenty jsou uveřejněny v podkladových materiálech pro jednání ZK č. 1/2016:
http://extranet.krvysocina.cz/samosprava/index.php?akce=zastupitelstvo_materialy&zastupitelstvo=1&rok=2016
3. Kontrola zahájení přezkumu vybraných pravidel RK podle schválené metodiky
Drahoslav Oulehla uvedl, že členové LV pravidla RK k přezkumu obdrželi. Přezkum pravidel RK
bude uzavřen na konci 1. pololetí r. 2016. Tento bod bude projednáván na jednotlivých LV.
Své vyjádření k přezkumu pravidel již zaslal P. Pospíchal. E. Dračka informoval, že na základě
přezkumu a doplňujících informací z odboru dopravy a silničního hospodářství krajského úřadu,
budou v důsledku změny právních norem Pravidla RK Vysočina pro poskytování darů na údržbu
veřejné zeleně v průjezdních úsecích obcí Kraje Vysočina zrušena.
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4. Informace z jednání RK o projednání plánu práce LV na r. 2016
Drahoslav Oulehla informoval, že Plán práce LV na r. 2016 byl projednán a schválen na jednání
rady kraje č. 2/2016 dne 12. 1. 2016. Dne 2. 2. 2016 bude Plán práce LV na r. 2016
projednán zastupitelstvem kraje. Tlumočil také poděkování rady kraje za činnost legislativního
výboru.
5. Různé
Další zasedání proběhne v pondělí 1. března 2016 od 15:00 hod. v sídle Krajského úřadu Kraje
Vysočina, Žižkova 57, Jihlava, zasedací místnost B 1.32.
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 1. 2. 2016
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