Zápis z jednání Legislativního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina
č. 3/2010
konaného dne 08. 03. 2010
Přítomni:
1. Míka Jan

6. Oulehla Drahoslav (předseda)

2. Pospíchal Petr

7. Rusová Marie

3. Lempera Oldřich

8. Kotrba Karel (tajemník)

4. Bečková Zdeňka

9. Magrot Miroslav (tajemník)

5. Nekula Jan

Nepřítomni (omluveni):
1. Weis Vojtěch

3. Malá Alena

2. Kafoňková Simona

4. Havlíček Jiří

Hosté:
1. Kadlec Zdeněk ( ředitel KrÚ)

3. Fryšová Iveta (ORR)

2. Slámečka Jan (KrÚ)

Program:
1. Zahájení, presence, schválení zápisu a programu, kontrola úkolů ;
2. Informace o plnění zaměření LV do oblasti zákonodárných iniciativ a o plnění zaměření
LV do oblasti vnitřních předpisů kraje (mgr. Kotrba)
-

změny zásad hasiči (akceschopnost, soutěže a propagace) – za účasti před.
Bezp. komise RK Jana Slámečky,

-

změny zásad hospodaření v lesích;

3. Informace o plnění zaměření LV do oblasti připomínkových řízení (mgr. Magrot);
4. Různé;
5. Závěr.
1. Zahájení, presence, schválení zápisu a programu, kontrola úkolů
Dr. Oulehla, předseda Legislativního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina (dále jen „LV“),
přivítal přítomné členy a zahájil jednání. Dle počtu přítomných konstatoval, že je výbor
usnášeníschopný. Vzhledem k tomu, že nikdo nevznesl připomínku k zápisu ze zasedání LV č.
2/2010. Přednesl návrh programu dnešního zasedání. Ten byl upraven do následující podoby:
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IČ: 70890749, bankovní spojení: Volksbank CZ, a.s., č.ú.: 4050005000/6800

1. Zahájení, presence, schválení zápisu a programu, kontrola úkolů ;
2. Informace o plnění zaměření LV do oblasti zákonodárných iniciativ a o plnění zaměření
LV do oblasti vnitřních předpisů kraje (mgr. Kotrba)
-

změny zásad hasiči (akceschopnost, soutěže a propagace) – za účasti před.
Bezp. komise RK Jana Slámečky,

-

změny zásad hospodaření v lesích,

-

zásady Zastupitelstva kraje Vysočina kterými se upravují investiční pobídky kraje
Vysočina;

3. Informace o plnění zaměření LV do oblasti připomínkových řízení (mgr. Magrot);
4. Různé;
5. Závěr.
Takto upravený program jednání byl 5 hlasy schválen.
2. Informace o plnění zaměření LV do oblasti zákonodárných iniciativ a o plnění
zaměření LV do oblasti vnitřních předpisů kraje
- Změny zásad hasiči (akceschopnost, soutěže a propagace)
Jan Slámečka informoval členy výboru o Zásadách Zastupitelstva kraje Vysočina pro
poskytování dotací obcím kraje Vysočina na akceschopnost Jednotek požární ochrany v roce
2010 a o Zásadách Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací Sdružení hasičů Čech,
Moravy a Slezka Krajské sdružení hasičů ČMS-Kraj Vysočina- Příspěvek na soutěže, propagaci
požární ochrany a preventivně výchovnou činnost v roce 2010. Obsahově jsou zásady stejné
jako v minulých letech, došlo pouze ke změně u pojmů. Celkový objem finančních prostředků
určený pro tyto zásady činí 6 mil. Kč. Příspěvek u prvních zásad činí 4 320 000 Kč. Zde se kraj
Vysočina snaží podpořit akceschopnost jednotek hasičů. Hasičské jednotky jsou rozděleny do
JPO II, III, V. Máme 1000 sborů v rámci kraje Vysočina. U těchto zásad jsme ponechali 100 tis.
rezervu z důvodu měnícího se plošného krytí kraje během roku. Příspěvek u druhých zásad činí
1 680 000 Kč. Z této částky je největší část určena na soutěže. Povinně se musí všechny sbory
dobrovolných hasičů s minimálně jedním družstvem zúčastňovat tzv. okrskových soutěží (jedná
se o první kolo postupových soutěží), kde musí prokázat svoji fyzickou zdatnost a funkčnost
svých strojů. Tyto zásady jdou přímo na krajská sdružení a ty je následně přerozdělují na
okresní sdružení.
Během jednání se dostavil člen výboru Jan Míka.
Usnesení 02/03/2010/LV
Legislativní výbor Zastupitelstva kraje Vysočina
projednal
a
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Krajské sdružení hasičů ČMS -Kraj Vysočina –
Příspěvek na soutěže, propagaci požární ochrany a preventivně výchovnou činnost v roce 2010
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a Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím kraje Vysočina na
akceschopnost Jednotek požární ochrany obcí v roce 2010.
Usnesení bylo přijato 6 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
Během jednání se dostavil člen výboru Oldřich Lempera.
- Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina kterými se upravují investiční pobídky kraje
Vysočina
Iveta Fryšová okomentovala podkladový materiál. Těmito zásadami se ošetřuje pozemek, který
zakoupil kraj Vysočina v roce 2009 k realizaci projektu Vědeckotechnologický park Jihlava 2.
Pozemek byl zakoupen v celkové míře více jak 40 tis. m2. Dané zařízení by mělo být
vybudováno na 20 tis. m2 a další plocha je určena pro navazující projekty zaměřené na rozvoj
vědy, výzkumu, transferu technologií a inovací. Příprava a podání bylo pozastaveno vzhledem
k tomu, že podmínky Operačního programu Podnikání a inovace, program Prosperita, nejsou
v režimu nezakládajícím veřejnou podporu nastaveny pro kraj vhodně (např. 10 let udržitelnosti
projektu, která začíná běžet po kolaudaci stavby, povinnosti předat přijatou dotaci konečnému
uživateli v době udržitelnosti projektu). Kraj Vysočina intenzivně jedná s Ministerstvem průmyslu
a obchodu o nastavení tohoto programu. V současné době se snažíme část daného pozemku
nabídnout jinému investorovi, neboť podmínky pro příjemce dotace z operačního programu pro
soukromý sektor jsou výhodnější. Celý pozemek je rozdělen na tři části. V investičních
pobídkách máme zahrnuty pouze dvě části pozemku, pozemek A a pozemek B. Pozemek C si
kraj Vysočina chce ponechat pro případnou realizaci projektu Vědeckotechnologický park
Jihlava 2. Pokud kraj od této realizace ustoupí, bude i část pozemku C zařazena do investiční
pobídky. Kraj Vysočina odkoupil 1m2 pozemku za 450,--Kč a za stejnou cenu bude i nabízen.
Investiční pobídky budou poskytnuty tak, že po prvních 3 letech provozu získá investor dar ve
výši 5% prodejní ceny pozemku. Petr Pospíchal sdělil, že je rád, že kraj Vysočina od
Statutárního města Jihlavy odkoupil pozemky v průmyslové zóně. Je dobré, že budoucím
kupujícím budete prodávat pozemky za tu cenu za kterou jste je koupili. Vznesl dotaz k článku 4,
bod 1., písmeno g) kraj Vysočina bude mít výlučné předkupní právo k pozemku a stavbě
příp. stavbám na pozemku. Karel Kotrba odpověděl, že pokud investor bude stavbu prodávat
bude záležet na kraji Vysočina, zda uplatní předkupní právo či ne. Dále vznesl dotaz k článku 4,
bod. 1., písmeno d) budou realizovány pouze přípustné podnikatelské aktivity. Přípustné a
nepřípustné podnikatelské aktivity jsou vymezeny v příloze č. 2 těchto Zásad. Iveta
Fryšová odpověděla, že jsme vycházeli z podmínek Statutárního města Jihlavy jaké aktivity
připouští v průmyslové zóně. Tyto zásady jsou stavěny na podporu výzkumu vývoje a inovací
v daných průmyslových odvětví a tudíž by to bylo v přímém rozporu, kdyby zde probíhala
činnost, která není zaměřena vývojově. Pokud investor projeví zájem o daný pozemek musí
doložit např. partnerskou smlouvu s vysokou školou a investiční záměr. Dále vznesl dotaz, jak
bude probíhat oplocení pozemku. Zda dojde k oplocení pozemku jako celku. Iveta Fryšová
sdělila, že kraj Vysočina koupil pozemek jako celek a každý investor, který si odkoupí jednu ze
dvou nabízených částí pozemku, tak si tuto část pozemku může na své náklady nechat oplotit,
neboť se stává jeho soukromým vlastnictvím. Pozemky jsou rozděleny na 3 části z toho důvodu,
že každou část lze napojit na páteřní komunikaci, která vede průmyslovou zónou a pokud
bychom pozemek rozdělili na více částí, tak by to bylo finančně dražší. Marie Rusová vznesla
znova dotaz k článku 4, bod 1., písmeno g) ke slovu stavbě příp. stavbám na pozemku. Karel
Kotrba sdělil, že se právo vztahuje ke stavbě příp. stavbám. Ve chvíli, kdy bude pozemek
nabízen k prodeji, bude se nabízet celý komplex staveb. Bude samozřejmě zapotřebí vyhotovení
znaleckého posudku. Pak už bude záležet na Radě kraje Vysočina a Zastupitelstvu kraje
Vysočina zda prodat či ne. Petr Pospíchal vznesl dotaz, jak to bude s kolaudací stavby, co když
bude na pozemku stavba lehčího typu, kde není nutná kolaudace. Tento požadavek je totiž
v zásadách zakomponován. Iveta Fryšová upřesnila, že návrh investora bude fungovat stejně
jako návrh Statutárního města Jihlava. Předpoklad je, že budoucí stavby budou pevně spojené
se zemí a stavby lehčího typu zde stát nebudou. Karel Kotrba dodal, že tuto připomínku do
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materiálu zakomponujeme. Jan Míka vznesl připomínku, že by bylo dobré upřesnit si pojmy
cena pořizovací a cena stanovená odhadcem. Zda by se mohla do Zásad zakomponovat
podmínka, pokud se půjde na cenu odhadní, že bude na kraji Vysočina zvolit si znalce. Iveta
Fryšová upřesnila, že v průmyslové zóně je plno dalších pozemků ve vlastnictví Statutárního
města Jihlava a při zakomponování tohoto požadavku by se naše pozemky mohly stát hůře
prodejné. Investora nechceme zatěžovat dalšími podmínkami. Karel Kotrba dodal, že pokud
dojde k samotnému prodeji, bude prodej probíhat na OM za podmínek stanovených pro prodej.
Iveta Fryšová doplnila, že se jedná pouze o Zásady. Při samotném prodeji dojde k sepsání
kupní smlouvy nebo budoucí kupní smlouvy, kde bude smluvní podmínky upřesněny.
Usnesení 03/03/2010/LV
Legislativní výbor Zastupitelstva kraje Vysočina
projednal
a
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina kterými se upravují
investiční pobídky kraje Vysočina“.
Usnesení bylo přijato 7 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
- Změny zásad hospodaření v lesích
Karel Kotrba okomentoval podkladový materiál. Jedná se pouze o technickou záležitost.
Potenciální příjemce podpory bude dávat čestné prohlášení za poslední dva roky. Zvolili jsme
formu dodatku a to proto, neboť Zásady byly notifikovány u Evropské komise a pokud by došlo
ke změnám celých zásad musely by se znova notifikovat.
Usnesení 04/03/2010/LV
Legislativní výbor Zastupitelstva kraje Vysočina
projednal
a
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Návrh Dodatku č. 3 „Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro
poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v kraji Vysočina pro období 2007 –
2013 z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití“.
Usnesení bylo přijato 7 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
Karel Kotrba informoval o plnění zaměření LV do oblasti zákonodárných iniciativ. K připomínkám
ke změně názvu kraje Vysočina. V eKlepu se objevily připomínky od Ministerstva vnitra. Máme
doplnit přechodné ustanovení tam, kde je uvedeno Vysočina, aby bylo upraveno na kraj
Vysočina. Dr. Oulehla vznesl dotaz, zda u parlamentu, pokud to budeme dávat znova v novém
volebním období, zda budou vázáni svým předchozím stanoviskem. Miroslav Magrot odpověděl,
že vláda zaujme nové stanovisko ke sněmovnímu tisku podanému v novém volebním období.
Zdeněk Kadlec podal informaci týkající se Krajského úřadu kraje Vysočina. Pohovořil o
strategickém řízení úřadu. Strategické řízení bylo zavedeno před 4 lety. Strategické řízení a
plánování představuje směřování organizace v dlouhodobém a střednědobém horizontu s cílem
zvýšit efektivnost poskytovaných služeb a naplnit tak vizi kraje. Úřad má svoji vizi, která
obsahuje souhrn hodnot, které charakterizují to, jak by měla organizace v budoucnu vypadat.
Strategické cíle jsou součástí strategického řízení a pravidelně se vyhodnocují. Dosavadní
agenda byla zaměřena na vnitřní chod úřad. Strategické řízení by mělo zahrnovat celou
problematikou činnosti úřadu. Agendy, kterými je strategické řízení provázáno, jsou
problematika řízení rizik, Místní Agenda 21, Agenda hodnocení odborů a samostatných
oddělení, Agenda hodnocení jednotlivců. Máme 4 priority – zlepšit podmínky pro život občanů v
kraji, úřadovat profesionálně a kvalitně, udržitelnost a priorita prorozvojová. Jan Míka vznesl
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dotaz, zda na úřadě funguje hodnocení nadřízeného podřízeným. Zdeněk Kadlec odpověděl, že
toto hodnocení na kraji probíhalo, ale bylo zrušeno z důvodu nepřesných údajů. Pohovořil o
knihovním zákonu. Všechny kraje mají povinnost ukládat všechny periodika, která se prodávají
v jejich územních obvodech a musí je archivovat. Tím dochází k naplnění krajských knihoven.
Chceme dosáhnout změny u titulů, které mají informační hodnotu nulovou tím, že je budeme
vyřazovat. Dále bychom chtěli, aby se zřídil orgán, který bude koordinovat rozdělení titulů na ty,
které se vydávají plošně po celé republice a docházelo k jejich ukládání v jednom kraji a záložně
ve druhém kraji. Karel Kotrba doplnil, že tento zákon je k připomínkování na OKPP. Do 14.3
mohou odbory podávat připomínky a na dalším zasedání výboru bude členům materiál
k dispozici. Dnes proběhla porada se senátory a poslanci. Jeden z projednávaných bodů byl
bod, aby na všechny veřejné prostředky, vč. prostředků samospráv vynakládaných
v samostatné působnosti, mohl nejvyšší kontrolní úřad. Bylo doporučeno, aby všechny kraje
v tomto názoru byly jednotní. Karel Kotrba dodal, že tento materiál již byl předložen do
poslanecké sněmovny a neprošel připomínkovým řízením, šel přímo přes poslance. Tento
materiál mají k dispozici výbory, které ho zatím neprojednaly. Zdeněk Kadlec informoval o
poradě s předsedy okresních soudů a státních zástupců. Je připravena novela správního řádu
soudního. Novela by měla řešit změnu příslušnosti soudů. Změna spočívá v tom, že to nebude
podle místa posledního orgánu veřejné správy, který rozhodl ve správním řízení, ale bude to
podle místa prvního orgánu, kde se správní řízení začalo. Argument je, že to bude blíž pro
občana a druhý argument je, že městský soud v Praze, který má statut krajského soud, je
přetížen. My jsme proti této novele podali připomínky. Díky novele by došlo ke zvýšení nákladů
a také může dojít k protichůdným rozhodnutí soudů.
3. Informace o plnění zaměření LV do oblasti připomínkových řízení
Miroslav Magrot informoval členy LV o skončených a probíhajících připomínkových řízeních k
návrhům právních předpisů a materiálům nelegislativní povahy. Byla připomínkována novela
krizového zákona, novela silničního zákona týkající se používání zimních pneumatik, kde se
čeká na vypořádání našich zásadních připomínek. Dr. Oulehla vznesl dotaz, jak to vypadá s
novelou vyhlášky energetického regulačního úřadu. Jednalo o to, že si musí na své náklady
nechat zpracovat vyjádření. Miroslav Magrot odpověděl, že členové LV neuplatnili žádné
připomínky, i když se jednalo o materiál, u něhož nebyl kraj Vysočina připomínkovým místem.
4. Různé
Dr. Oulehla informoval, že proběhl seminář o uplatnění správního řádu. Byl velký zájem. Byl
přítomen ombudsman Dr. Motejl. Proběhlo zasedání krajský NERV – jedná se o skupinu boje
s krizovými jevy. Zazněla zajímavá témata: u nemocnic byly prováděny rekonstrukce, které
překročily plánované ceny a také došlo k navýšení nezaměstnanosti. Zdeňka Bečková vznesla
dotaz k národní kulturní památce v kraji Vysočina - Zámek Červená Řečice. Důvody, proč byl
zámek vyškrtnut, byly došlé připomínky na ministerstvo od kraje Vysočina. Miroslav Magrot
odpověděl, že na základě připomínek vzešlých z krajského úřadu bylo z důvodu
neuspořádaných vlastnických poměrů k dané nemvitosti doporučeno prozatím k prohlášení za
národní kulturní památku nepřistoupit.
5. Závěr
Další zasedání proběhne 12. dubna 2010 od 15.00 hod.
Závěrem předseda LV poděkoval všem přítomným za aktivní účast na výboru.

JUDr. Drahoslav Oulehla
předseda Legislativního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina
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Mgr. Karel Kotrba
tajemník Legislativního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina

Zpracovala a zapsala Eva Charvátová dne 11. 03. 2010
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