Zápis z pracovního jednání
Legislativního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 4/2016
konaného dne 5. 4. 2016
Přítomni:
1. Pospíchal Petr (místopředseda)

7. Rusová Marie

2. Martinec Jan

8. Havlíček Jiří

3. Šikula Zdeněk

9. Jirsa Zdeněk

4. Tůma Jan

10. Kotrba Karel (tajemník)

5. Oulehla Drahoslav (předseda)

11. Magrot Miroslav (tajemník)

6. Dlouhý Michal
Nepřítomni (omluveni):
1. Technik Radim

3. Dračka Emil

2. Sládková Danuše

4. Vrzalová Helena

Hosté:
1. Kadlec Zdeněk (ředitel krajského úřadu)
Program:
1. Zahájení, presence, schválení zápisu z LV 3/16, programu zasedání LV 4/16;
2. Stav v oblastech zákonodárných iniciativ, připomínkových řízení a vnitřních předpisů
kraje (JUDr. Magrot);
3. Kontrola průběhu přezkumu vybraných pravidel RK podle schválené metodiky (JUDr.
Oulehla);
4. Informace a závěry z jednání Komise pro veřejnou správu a legislativu RAK ČR
a pracovní skupiny této komise pro legislativu (JUDr. Oulehla, Mgr. Kotrba);
5. Žalobní situace z titulu tzv. církevních restitucí v republice a kraji (Mgr. Kotrba, JUDr.
Oulehla);
6. Různé;
7. Závěr.

1. Zahájení, presence, schválení zápisu z LV 03/16, programu zasedání LV 04/16
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 3/16
2. Stav v oblastech zákonodárných iniciativ, připomínkových řízení a vnitřních
předpisů kraje
Miroslav Magrot uvedl, že od začátku roku 2016 členové LV obdrželi celkem k připomínkám 77
právních předpisů. A upozornil na aktuální připomínková řízení:
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Novela zákona o ochraně ovzduší;
Novela občanského soudního řádu a zvláštních řízení soudních;
Novela zákona o pohřebnictví

3. Kontrola průběhu přezkumu vybraných pravidel RK podle schválené metodiky
Drahoslav Oulehla informoval, že obdržel stanoviska ke všem materiálům vybraných pravidel
RK. Drahoslav Oulehla předá připomínky kompetentním odborům KrÚ a následně zpracuje
závěrečnou zprávu.
4. Informace a závěry z jednání Komise pro veřejnou správu a legislativu RAK ČR
a pracovní skupiny této komise pro legislativu
Drahoslav Oulehla podal informace, že Komise pro veřejnou správu a legislativu RAK ČR
zasedala 23. března 2016, za přítomnosti náměstkyně ministra vnitra pro řízení sekce veřejné
správy, Jany Vildumetzové.
Hlavní témata jednání:
- Nové složení Komise;
- Zrušení Subkomise pro legislativu a povýšení do stavu komise;
- Stálý zástupce Komise v legislativní radě Vlády ČR - odmítnuto;
- Vynětí branné povinnosti u členů složek IZS;
Karel Kotrba informoval o jednání Komise pro legislativu, která se uskutečnila na Vysočině ve
dnech 3. a 4. března 2016. Body jednání:
- Zákon o registru smluv;
- Církevní restituce (stav jednotlivých krajů);
- Nežádoucí reklamní poutače umístěné v budovách škol;
- Návrhy na legislativní změny:
o Zákona o rozpočtovém určení daní;
o Zákona o integrovaném záchranném systému;
o Senátní návrh na novelu zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.
Drahoslav Oulehla informoval o jednání v rámci kulatého stolu, kde bylo diskutováno o
systémové podjatosti. Řešením by bylo zpracování metodiky a zákonné úpravy.
Dále byla diskutována témata:
- Varianty reformy veřejné správy ve změně uspořádání ÚSC;
- Odměňování zastupitelů – snaha sjednotit odměňování zastupitelů ÚSC;
- Zákon o registru smluv - posunout z důvodu nepřipravenosti;
- Zákon o odpovědnosti za přestupky (transformace trestního řádu do správních
podmínek).
5. Žalobní situace z titulu tzv. církevních restitucí v republice a kraji
Drahoslav Oulehla uvedl problematiku počtem žalob za ČR (61 případů) i z pohledu církve (350
případů), což je situace informačně rozporná a proto běží krajům lhůta pro ujednocení stavu.
Karel Kotrba doplnil, že Kraje Vysočina se týkají 2 žaloby.
6. Různé
Zdeněk Kadlec podal aktuální informace za krajský úřad:
- Závěrečná etapa přezkoumání hospodaření kraje kontrolní skupinou Ministerstva financí
ČR. Důležitým tématem pro přezkoumání hospodaření je nyní odměňování členů
zastupitelstev krajů a obcí (odměňování za jiné činnosti, např. za činnost v řídících
výborech Fondu Vysočiny). Kontrolní skupinou nebylo prozatím shledáno žádné
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pochybení. Členové kontrolního výboru budou se závěrečnou zprávou z přezkoumání
hospodaření seznámeni.
Nové informace ohledně probíhajícího řízení ve věci investiční akce kanalizace Batelov.
Celé řízení podléhá kontrolnímu řádu a daňovému řádu. Na základě podnětu občana
byla provedena veřejnosprávní kontrola investiční akce. Bylo zjištěno, že určitá část
investiční akce byla provedena v rozporu s projektovou dokumentací. Konstatováno bylo
porušení rozpočtové kázně a byl předepsán odvod části dotace a penále. Městys Batelov
odvod části dotace uhradil, proti úhradě penále se odvolal. O odvolání v současné době
rozhoduje Ministerstvo financí ČR. Současně probíhá šetření Policií ČR. Rizika pro kraj
ani pro krajský úřad z tohoto řízení neplynou.
V sídle Kraje Vysočina se uskutečnil 10. ročník dvoudenní konference Správní řád
v praxi krajských úřadů. Mezi pozvanými hosty byl předseda Nejvyššího správního soudu
Josef Baxa, veřejná ochránkyně práv Anna Šabatová a ministryně školství, mládeže
a tělovýchovy Kateřina Valachová. V rámci konference vystoupili experti z akademické
sféry, správní justice a legislativy.
(diskutovaná témata, např.: přibývající administrativní náročnost při správních činností procesní stránka věci převažuje nad věcnou podstatou; systémová podjatost)

Marie Rusová vznesla připomínku k připomínkování pravidel RK, a to ke zřeteli, při přidělování
pravidel RK k připomínkování, na odborný obsah dokumentů a kompetentnost člena LV k dané
problematice.
Další zasedání proběhne v pondělí 3. května 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. 4. 2016
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