Zápis z pracovního jednání
Legislativního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 5/2016
konaného dne 3. 5. 2016
Přítomni:
1. Martinec Jan

6. Havlíček Jiří

2. Tůma Jan

7. Jirsa Zdeněk

3. Oulehla Drahoslav (předseda)

8. Kotrba Karel (tajemník)

4. Dlouhý Michal

9. Magrot Miroslav (tajemník)

5. Rusová Marie
Nepřítomni (omluveni):
1. Technik Radim

4. Šikula Zdeněk

2. Pospíchal Petr (místopředseda)

5. Dračka Emil

3. Sládková Danuše

6. Vrzalová Helena

Hosté:
1. Kadlec Zdeněk (ředitel krajského úřadu)
Program:
1. Zahájení, presence, schválení zápisu z LV 4/16, programu zasedání LV 5/16;
2. Stav v oblastech zákonodárných iniciativ, připomínkových řízení a vnitřních předpisů
kraje
(JUDr. Magrot);
3. Průběh kontroly přezkumu vybraných pravidel RK podle schválené metodiky
(JUDr. Oulehla);
4. Informace o Metodice MV ve věci registru smluv
(JUDr. Oulehla, Mgr. Kotrba);
5. Zák. č. 106/2016 Sb. /novela zák. o ÚSC/ a její dopady na praxi obcí a kraje
(JUDr. Magrot);
6. Různé;
7. Závěr.
1. Zahájení, presence, schválení zápisu z LV 04/16, programu zasedání LV 05/16
Drahoslav Oulehla, předseda Legislativního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina (dále jen
„LV“), přivítal přítomné. Přednesl návrh programu dnešního jednání, který byl 8 hlasy schválen,
jakož i zápis z LV 4/16
2. Stav v oblastech zákonodárných iniciativ, připomínkových řízení a vnitřních
předpisů kraje
Miroslav Magrot upozornil na aktuální připomínková řízení:
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-

Novela zákona o občanských průkazech;
Nový zákon o realitním zprostředkování.

3. Průběh kontroly přezkumu vybraných pravidel RK podle schválené metodiky
Drahoslav Oulehla informoval, že připomínky k vybraným pravidlům RK byly předány vedoucím
odborům a samostatných oddělení KrÚ k vyjádření (odbor analýz a podpory řízení, oddělení
řízení lidských zdrojů, oddělení vnitřní kontroly, odbor dopravy a silničního hospodářství). Příští
jednání D. Oulehla předloží návrh závěrečné zprávy k posouzení členům LV.
4. Informace o Metodice MV ve věci registru smluv
Karel Kotrba podal informace, že MV zpracovalo a zaslalo na krajské úřady Metodiku ve věci
registru smluv. Kraj Vysočina zpracoval připomínky a zaslal je i na další subjekty k vyjádření. Po
té sumář připomínek zaslalo na MV. MV se dosud nevyjádřilo.
Z technického hlediska má MV aplikační rozhraní přichystané.
Drahoslav Oulehla citoval z dopisu předsedy komise pro veřejnou zprávu a legislativu RAK
zaslaného ministrovi vnitra, ve kterém upozorňuje zejména na časový harmonogram uvedení
registru smluv do praxe. Dále D. Oulehla členy LV seznámil i s reakcí ministra vnitra, který
vyjádřil, že ve spolupráci odborníků MV a ÚSC, bude zákonem stanovená lhůta účinnosti
registru smluv dodržena – 1. 7. 2016.
Zdeněk Kadlec doplnil zásadní připomínky krajů k registru smluv:
- Nejasnost zveřejňování objednávek;
- Nejasnost zveřejňování veřejnoprávních smluv.
5. Zák. č. 106/2016 Sb. /novela zák. o ÚSC/ a její dopady na praxi obcí a kraje
Miroslav Magrot informoval o tom, že dne 6. dubna 2016 vyšel ve Sbírce zákonů zákon
č. 106/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, a zákon
č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon).
Hlavním cílem novely zákona je řešení sporných hranic obcí, které vznikly nesouladem území
obce s katastrálním členěním či absencí vlastního katastrálního území obce. Podle zákona je-li
území obce nebo jeho část součástí katastrálního území jiné obce, vyzve Ministerstvo vnitra
dotčené obce, aby ve lhůtě 1 roku uzavřely dohodu o změně hranic obcí (§ 26 OZř)․Nedojde-li k
uzavření dohody ve stanovené lhůtě, rozhodne o změně hranic obcí po projednání s příslušným
katastrálním úřadem Ministerstvo vnitra z moci úřední.
Vedle toho novela zákona ruší povinnost obce, v jejímž územním obvodu žije podle posledního
sčítání lidu alespoň 10 % občanů obce hlásících se k národnosti jiné než české, zřizovat výbor
pro národnostní menšiny (obdobně v případě kraje, kde jde o 5 % občanů kraje). Obec výbor
povinně zřídí, jen pokud o to písemně požádá spolek zastupující zájmy národnostní menšiny.
Spolek zastupující zájmy národnostní menšiny bude též mít právo žádat o uvádění názvu obce,
jejích částí, ulic a jiných veřejných prostranství a označení budov státních orgánů a územních
samosprávných celků uvádějí též v jazyce národnostní menšiny, jestliže se v posledních dvou
sčítání lidu hlásilo k této národnosti vždy alespoň 10 % občanů obce (dosud šlo o poslední
sčítání lidu a rozhodoval pouze výbor pro národnostní menšiny).
Výslovně se upravuje, že obce, městské části, městské obvody, kraje a hlavní město Praha
mohou ocenit významné životní události svých občanů. Novela také přináší harmonizaci se
soukromoprávní rekodifikací. Zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 2016.
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6. Různé
Zdeněk Kadlec podal informace z krajského úřadu:
- Byl přijat zákon o podávání veřejných zakázek, účinný od 1. 10. 2016 (bude zpracován
výčet zásadních změn nové právní úpravy);
- Byl jmenován pracovní tým pro zpracování nových znění pravidel Rady Kraje Vysočina
(pro kraj i jím zřizované organizace);
- Řešena problematika k dotazu vzneseném na Kontrolním výboru Zastupitelstva Kraje
Vysočina ke stanovení tržních cen Projektové kanceláře Kraje Vysočina, příspěvkové
organizace;
- Návrh na změnu zákona o krajích (obcích) ve smyslu rovných příležitostí
v upřednostnění uchazeče o zaměstnání ze znevýhodněné pracovní skupiny
(za předpokladu, že uchazeč splňuje podmínky pro přijetí na danou pracovní pozici)
Karel Kotrba podal informace o návrhu uvedení do legislativního procesu paragrafového znění
zákona o dokončení vodního koridoru Dunaj – Odra – Labe a navazujících vodních cest. Kraj
Vysočina by také měl dát své vyjádření. Zdeněk Kadlec upozornil na problematiku spojenou se
stavebními uzávěrami na územní rezervě pro obdobné záležitosti (např. plán výstavby
vysokorychlostní trati procházející přes území ČR).
Další zasedání proběhne v úterý 7. června 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 3. 5. 2016
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