Zápis z pracovního jednání
Legislativního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 6/2016
konaného dne 7. 6. 2016
Přítomni:
1. Technik Radim

7. Vrzalová Helena

2. Sládková Danuše

8. Rusová Marie

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. Pospíchal Petr (místopředseda)

3. Dračka Emil

2. Martinec Jan

4. Havlíček Jiří

Hosté:
1. Bína Jiří (OSV KrÚ)
Program:
1. Zahájení, presence, schválení zápisu z LV 5/16, programu zasedání LV 6/16;
Stav v oblastech zákonodárných iniciativ, připomínkových řízení a vnitřních předpisů
kraje (JUDr. Magrot);
3. Závěrečná zpráva o výsledcích kontroly přezkumu vybraných pravidel RK (JUDr.
Oulehla);
4. Informace o zákonodárné iniciativě Jihočeského kraje ve věci návrhu na zdanění
„církevních restitucí“ (JUDr. Oulehla, Mgr. Kotrba);
5. Různé;
6. Závěr.
1. Zahájení, presence, schválení zápisu z LV 05/16, programu zasedání LV 06/16
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 pro poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu v roce 2017, takto upravený
program byl 8 hlasy schválen, jakož i zápis z LV 05/16
Na zasedání se dostavil Zdeněk Jirsa.
2. Stav v oblastech zákonodárných iniciativ, připomínkových řízení a vnitřních
předpisů kraje
Jiří Bína okomentoval podkladový materiál Zásady pro poskytování příspěvku na vyrovnávací
platbu v roce 2017, ve kterých je uveden popis způsobu rozdělení a čerpání dotace. Dále je zde
vyřešeno:
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popis způsobu výpočtu optimální výše finanční podpory sociálních služeb (viz část VII
metodiky),
popis způsobu stanovení redukčních mechanismů a reálné výše finanční podpory
sociálních služeb,
popis mechanismu přidělení finanční podpory na jednotlivé sociální služby,
popis mechanismu čerpání dotace – platby poskytovatelům služeb, monitoring finanční
podpory, apod.
zásady pro rok 2017 vycházejí ze zásad schválených pro rok 2016, a mimo jiné bude ještě
zachována možnost použití přechodového mechanismu. Oproti minulému roku dochází zejména
ke zpřesnění informací a formulací. Nově je navrženo, aby výše obvyklých nákladů, příjmů
a koeficientů potřebných pro výpočet byly stanoveny radou kraje, při vyhlášení termínů
pro podávání žádostí, který bude vyhlašován na podzim.
Danuše Sládková vznesla připomínku k čl. 10 Vedení účetnictví a podklady, odst. 2) účetní
doklady: „Dodávku zboží, nákup služeb nebo nákup stavebních prací v hodnotě nepřesahující
200 000 Kč bez DPH není třeba dokládat písemnou smlouvou, postačí, aby byl uskutečněný
výdaj doložen účetními doklady, resp. účetními záznamy podle zákona č. 563/1991 Sb., o
účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. V případě dodávek zboží, nákupu služeb nebo nákupů
stavebních prací přesahující 200 000 Kč a zároveň nedosahující 1 mil. Kč se doporučuje jejich
podložení písemnou smlouvou alespoň ve formě písemné objednávky písemně potvrzené
dodavatelem (postačuje e-mailová forma).“ U uvedeného způsobu účtování by se mělo jednat
o výrazně nižší finanční částky. Přítomní členové LV se shodli, že finanční částka by měla být ve
výši 50 000 Kč, což bude odpovídat ustanovení zákona o registru smluv.
Usnesení 07/06/2016/LV
Legislativní výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina
projednal a doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Zásady pro poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu v roce
2017 s doplněním uvedeným v zápise z jednání LV: LV doporučuje ponížit finanční částky
uvedené v čl. 10 odst. 2), dle zákona o registru smluv.
usnesení bylo přijato (9 pro, 0 proti, 0 se zdržel)
Miroslav Magrot upozornil na připomínkové řízení týkající se změnového zákona veřejného
opatrovnictví. Připomínková řízení budou členům LV rozesílána i v průběhu července i srpna.
3. Závěrečná zpráva o výsledcích kontroly přezkumu vybraných pravidel RK
Drahoslav Oulehla okomentoval podkladový materiál Zápis o přezkumu komplexu Pravidel RK
Vysočiny. Citoval uvedené připomínky, ke kterým se příslušné odbory a oddělení vyjádřily.
Na základě připomínky Heleny Vrzalové, Drahoslav Oulehla doplnil do podkladového materiálu
text Zápisu týkající se Pravidel RK Vysočina pro přijímání a vyřizování peticí: „Předpis pro
přijímání a vyřizování peticí je zastaralý, nejednoznačný a neposkytuje dostatečnou právní
jistotu.“
Marie Rusová připomněla, že její závěr u Pravidel RK Vysočina pro sestavování a schvalování
odpisových plánů pro odpisování dlouhodobého majetku nebyl „bez připomínek“, ale materiál
nehodnotila pro odborné zaměření. Předseda konstatoval, že tohoto úkolu zhostila se Danuše
Sládková, která uvedený závěr dala a považuje to za dostačující.
Závěrečná zpráva bude k projednání předložena radě kraje.
Usnesení 08/06/2016/LV
Legislativní výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina
schvaluje
Závěrečnou zprávu o výsledcích kontroly přezkumu vybraných pravidel RK a
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ukládá
předsedovi LV její předložení v RK
usnesení bylo přijato (8 pro, 0 proti, 1 se zdržel)
4. Informace o zákonodárné iniciativě Jihočeského kraje ve věci návrhu na zdanění
„církevních restitucí“
Drahoslav Oulehla zrekapituloval problematiku církevních restitucí.
Karel Kotrba informoval, že se jedná o materiál, který byl projednán Zastupitelstvem
Jihočeského kraje a následně byl rozeslán ostatním krajům k vyjádření připomínek. Kraj
Vysočina nemohl dokument projednat v žádném orgánu kraje. Zákon o vracení majetku se
nevztahuje ani na kraje ani na obce, tudíž kraje ani obce nejsou povinnými subjekty. Dokument
byl doporučen k projednání na společné zasedání Asociace krajů ČR a Vlády ČR (20. 7.).
Dokument bude předložen k projednání Poslanecké sněmovně ČR.
V Kraji Vysočina byla podána jedna žaloba.
Dále Karel Kotrba upozornil na iniciativu Libereckého kraje na elektronickou evidenci tržeb
(jedná se o obdobný případ jako iniciativa Jihočeského kraje).
5. Různé
Drahoslav Oulehla informoval o průběhu semináře určený členům Zastupitelstva Kraje Vysočina,
který proběhl dne 6. 6. 2016.
Body programu jednání:
1. Strategický plán rozvoje zdravotnictví Kraje Vysočina na období do roku 2020 – odbor
zdravotnictví;
2. Záměr komplexní paliativní péče v Kraji Vysočina – odbor sociálních věcí;
3. Spolek pro rozvoj open-source softwaru - odbor informatiky.
Další zasedání proběhne v úterý 20. září 2016. Čas i místo jednání bude upřesněno.
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 7. 6. 2016
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