Zápis z pracovního jednání
Legislativního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 3/2016
konaného dne 1. 3. 2016
Přítomni:
1. Technik Radim

7. Rusová Marie

2. Martinec Jan

8. Havlíček Jiří

3. Sládková Danuše

9. Jirsa Zdeněk

4. Tůma Jan

10. Kotrba Karel (tajemník)

5. Oulehla Drahoslav (předseda)

11. Magrot Miroslav (tajemník)

6. Dlouhý Michal
Nepřítomni (omluveni):
1. Pospíchal Petr (místopředseda)

3. Dračka Emil

2. Šikula Zdeněk

4. Vrzalová Helena

Hosté:
1. Pokorný Josef (krajský úřad, OSH)
Program:
1. Zahájení, presence, schválení zápisu z LV 2/16, programu zasedání LV 3/16;
2. Stav v oblastech zákonodárných iniciativ, připomínkových řízení a vnitřních předpisů
kraje
-

Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na ochranu obecního
nemovitého majetku v roce 2016

(JUDr. Magrot, Ing. Josef Pokorný);
3. Kontrola průběhu přezkumu vybraných pravidel RK podle schválené metodiky
(JUDr. Oulehla);
4. Uplatňování Metodického doporučení k aplikaci zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv
(zákon o registru smluv) v praxi Krajského úřadu Kraje Vysočina a Krajem Vysočina
zřizovaných příspěvkových organizací
(Mgr. Kotrba);
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 9 hlasy schválen.
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2. Stav v oblastech zákonodárných iniciativ, připomínkových řízení a vnitřních
předpisů kraje
Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na ochranu obecního nemovitého
majetku v roce 2016
Josef Pokorný okomentoval podkladový materiál. Jedná se o již několikátý ročník opakujících se
zásad. Dle novely č. 250/2000 Sb. byly Zásady již upraveny v loňském ročníku. V letošním roce
je hlavní změnou v čl. 1 odst. 5. doplnění neuznatelných nákladů na realizaci prosté výměny
oken a dveří (bez bezpečnostního opatření), což není cílem programu. Bylo upřesněno z důvodu
loňských zkušeností. Souběh zásad s loňským ročníkem je vyloučen.
Usnesení 06/03/2016/LV
Legislativní výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina
projednal a doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na
ochranu obecního nemovitého majetku v roce 2016.
usnesení bylo přijato (9 pro, 0 proti, 0 se zdržel).
Drahoslav Oulehla informoval o zákonné iniciativě Pardubického kraje o Návrhu zákona, kterým
se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní. Podstatou návrhu je návrh na
zvýšení podílu obcí na celostátním hrubém výnosu daně z přidané hodnoty. Členové LV obdrželi
podkladový materiál emailem a byli vyzváni k zasílání připomínek na email Drahoslava Oulehly,
a to nejpozději do 4. 3. 2016.
3. Kontrola průběhu přezkumu vybraných pravidel RK podle schválené metodiky
Drahoslav Oulehla zmínil současný stav připomínek k přezkumu pravidel RK. Připomínky již
zaslali členové LV: Petr Pospíchal, Jan Martinec, Jiří Havlíček a Emil Dračka. Apeloval na
zbývající členy LV k zaslání připomínek, a to nejpozději do 5. dubna 2016 (termín příštího
jednání LV.
4. Uplatňování Metodického doporučení k aplikaci zákona č. 340/2015 Sb.,
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv
a o registru smluv (zákon o registru smluv) v praxi Krajského úřadu Kraje
Vysočina a Krajem Vysočina zřizovaných příspěvkových organizací
Karel Kotrba uvedl zákon o registru smluv, který ukládá transparentní jednání pro kraje, obce
s rozšířenou působností a pro organizace zřizované těmito subjekty (dále státní organizace).
Tyto subjekty mají povinnost zveřejňovat téměř všechny smlouvy, které uzavírají. V zákoně jsou
uvedeny i výjimky, ale domnívá se, že v praxi jsou využitelné pouze dvě. Jedna se týká
autorsko-právně chráněných záležitostí (technické předlohy – výkresy) a druhá souvisí
s právním jednáním s fyzickými osobami (s výjimkou převodu majetku). V zákoně je i uvedeno,
že povinnost ke zveřejnění vzniká také, pokud výše předmětu smlouvy je 50 tis. Kč. Ale
z pohledu Kraje Vysočina, je tato skutečnost v praxi nepoužitelná.
Karel Kotrba vyjádřil obavu, a jako problematiku to vnímají i další subjekty, související
s účinností smluv, která je vázána na zveřejnění v registru smluv. V zákoně není ukotvena lhůta
pro zveřejnění smlouvy. Zákon by měl být účinný od 1. 7. 2016.
5. Různé
Drahoslav Oulehla informoval, že dne 3. a 4. března 2016 proběhne jednání Legislativní skupiny
Rady Asociace krajů ČR v Bohuslavicích.
Programem jednání:
- registr smluv,
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problematika církevních restitucí,
legislativní podměty v oblasti kultury,
programatika spojená s dobrovolnými svazky obcí,
analýza právních předpisů,
různé.

Za Kraj Vysočina se bude celého jednání účastnit Karel Kotrba. Drahoslav Oulehla se bude
účastnit části jednání, z důvodu dalších pracovních záležitostí.
Další zasedání proběhne v pondělí 5. dubna 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. 3. 2016
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