Zápis z jednání Legislativního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina
č. 6/2010
konaného dne 14. 06. 2010
Přítomni:
1. Míka Jan

6. Oulehla Drahoslav (předseda)

2. Weis Vojtěch

7. Rusová Marie

3. Bečková Zdeňka

8. Havlíček Jiří (místopředseda)

4. Nekula Jan

9. Kotrba Karel (tajemník)

5. Malá Alena

Nepřítomni (omluveni):
1. Pospíchal Petr

3. Kafoňková Simona

2. Lempera Oldřich

4. Magrot Miroslav (tajemník)

Hosté:
1. Kadlec Zdeněk (ředitel 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) ;
3. Informace o plnění zaměření LV do oblasti připomínkových řízení (mgr. Kotrba);
4. Závěry k přezkumu komplexu zásad ZK v oblastech školství a kultura (dr. Oulehla);
5. Různé;
6. 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.
5/2010 přednesl návrh programu dnešního zasedání, který byl 8 hlasy schválen.
2. Informace o plnění zaměření LV do oblasti zákonodárných iniciativ a o plnění
zaměření LV do oblasti vnitřních předpisů kraje
Karel Kotrba informoval o plnění zaměření LV do oblasti zákonodárných iniciativ a o plnění
zaměření LV do oblasti vnitřních předpisů kraje. Karel Kotrba sdělil, že žádné změny nejsou.
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3. Informace o plnění zaměření LV do oblasti připomínkových řízení
Karel Kotrba informoval členy LV o skončených a probíhajících připomínkových řízeních
k návrhům právních předpisů a materiálům nelegislativní povahy.
4. Závěry k přezkumu komplexu zásad ZK v oblastech školství a kultura
Členové výboru obdrželi elektronickou poštou zpracované výsledky ze zasedání LV č. 05/10
týkající se závěru k přezkumu komplexu zásad ZK v oblastech školství a kultury. Členové výboru
k materiálu nevznesly žádné připomínky.
Usnesení 09/06/2010/LV
Legislativní výbor Zastupitelstva kraje Vysočina
projednal návrhy na opatření plynoucí z přezkumu komplexu zásad ZK v oblastech školství a
kultura co uzavřel na svém zasedání LV 06/10 dne 14.06.2010 podle materiálu xxxx a
ukládá
předsedovi předložit k projednání v zastupitelstvu kraje a
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit návrhy na opatření plynoucí z přezkumu komplexu zásad ZK
v oblastech školství a kultura co uzavřel na svém zasedání LV 06/10 dne 14.06.2010 podle
materiálu xxxx.
Usnesení bylo přijato 8 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

5. Různé
Zdeněk Kadlec na úvod poblahopřál JUDr. Marii Rusové k funkci poslankyně Poslanecké
sněmovny Parlamentu České republiky. Vnesl žádost, zda by se poslanecká sněmovna mohla
více věnovat zákonu o regulaci hazardu.
Zdeněk Kadlec podal tyto informace:
 Hodnocení odboru a samostatných oddělení – jedná se o pravidelnou agendu.
V loňském roce kraj použil pro hodnocení nové formuláře a nově bylo zavedeno
individuální hodnocení odborů a samostatných oddělení. Hodnocení by mělo být
dokončeno do 30. 6: 2010. Pohovorů se povinně budou účastnit vedoucí odborů,
vedoucí samostatných oddělení (pokud dané oddělení není zařazeno do odboru),
resortní radní, ředitelé sekcí (pokud daný útvar, který je hodnocen, je zařazen do sekce)
a ředitel krajského úřadu. Nepovinně se mohou účastnit další členové rady a pan
hejtman. Hodnocení se skládá ze dvou částí: písemná a ústní. Hlavním cílem hodnocení
je vytyčení nových cílů, splnění stávajících cílů, práce s riziky, mapování rizik a motivační
funkce. S hodnotícím prvkem vedeme rozhovor o tom, co je pro jeho práci nezbytné.
Radním a členové zastupitelstva kraje obdrželi hodnotící podklady. V případě zájmu
mohou a požádání předám i vám, je to na intranetu vyvěšené. Členové výboru mohou
v případě zájmu zažádat o zaslání podkladů. Od příštího roku by mělo dojít k posunu
termínu ukončení hodnocení na konec měsíce dubna
 Hodnocení jednotlivců – agenda, která navazuje na hodnocení odborů a samostatných
oddělení. Toto hodnocení je velmi náročné a termín ukončení je 31.8.2010. Každý
úředník musí být jednou ročně hodnocen. Hodnocení pracovníka již několikátým rokem
probíhá podle stejných hodnotících pravidel. Od letošního roku je zaveden nový modul
hodnocení, který je v současné době v připomínkovém řízení. Byl zvolen kompetenční
model. Vedoucí pracovníky budou na tento model proškoleni. V návaznosti na hodnocení
odborů bude termín ukončení hodnocení od příštího roku posunut na konec měsíce
května.
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 Protikorupčních opatření.- kraj Vysočina přijme novou protikorupční strategii. Byl složen
tým ze zaměstnanců úřadu. Cílem je snížení rizik korupce na úřadě. Jde hlavně
o snížení potencionálního rizika. Bude vydána nová Směrnice kontrolní činnosti.
 Projekt Kvalita 09 – projekt byl schválen. Finanční prostředky by kraj Vysočina chtěl
využít na zlepšení kvality p.o. zřizovaných krajem Vysočina. Projekt je kofinancován z
evropský zdrojů. Bylo vypsáno výběrové řízení na rozhodující část projektu, které bude
vyhodnoceno řádově za měsíc. Je zaměřen na systém řízení p.o., jaké kompetence má
zřizovatel, co může udělat pro rozšíření svého vlivu atd. Dál budou pokračovat společné
nákupy u p.o. – zejména plynu, elektrické energie, zdravotnického materiálu, společných
služeb …
Jiří Havlíček upozornil na změnu koncepce projednávání anonymního sdělení. Mohlo by nastat,
že sdělení budou zasílat neúspěšní žadatelé o veřejnou zakázku, chroničtí stěžovatelé a lidé,
co se budou chtít mstít. Bude potřeba přesně definovat, zda je to protikorupční sdělení, msta,
nebo neúspěšný žadatel. Protikorupční sdělení by nemělo být sdělováno formou anonymu.
Zdeněk Kadlec odpověděl, že tým se bude touto problematikou více zabývat.
Dr. Oulehla sdělil, že proběhla kontrola Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina.
Kontrola byla schválena Zastupitelstvem kraje Vysočina a byla provedena kontrolní skupinou
Kontrolního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina. Výstupem je stanovisko, které bude
předmětem jednání červnového zastupitelstva kraje. Stanovisko je neveřejné. Na základě
kontroly budou upravena Pravidla kontrolní činnosti. Chybí zde úprava postupu při námitce
podjatosti. Pokud bude na červnovém zasedání zastupitelstvu kraje přijato stanovisko ke změně
„Pravidel“, bude se legislativní výbor na svém zasedání touto změnou zabývat.
Úkol: Předseda LV po červnovém zasedání zastupitelstva kraje zpracuje materiál k
Pravidlům kontrolní činnosti, který bude členům výboru rozeslán.
Dr. Oulehla dále sdělil, že řešil dotaz týkající se platnosti a neplatnosti usnesení v případě
poklesu počtu členů rady. Počet členů rady poklesne a není splněn požadavek ze zákona,
aby byl sudý, a není tak učiněno na nejbližším zasedání zastupitelstva. Může to vést
k neplatnosti usnesení rady a následným žalobám. Bližší informace podá dozorový orgán
Ministerstva vnitra sídlící v Jihlavě.
Dr. Oulehla předběžně sdělil, že na červnovém zasedání zastupitelstva kraje bude projednáván
materiál Seznam termínu jednotlivých akcí. Na říjen je naplánováno setkání Rady kraje
Vysočina se starosty pověřených obcí a tudíž může dojít ke změně říjnového zasedání
legislativního výboru.
Jiří Havlíček vznesl dotaz, proč musí být Pravidla kontrolní činnosti přejmenována na Zásady
kontrolní činnosti. Karel Kotrba odpověděl, že stávající pravidla neřeší podjatost, ale také neřeší
další věci. Jejich náplň je velice rámcová. Z hlediska zákona může být zůstat název „Pravidla“,
ale z hlediska kraje, jak máme nastaveno pojmosloví, by to měly být „Zásady“. Výbory mohou
provádět kontrolu i navenek. Jan Míka dodal, že „Pravidlům“ chybí tzv. „Kontrolní řád“. Chybí
jasná pravidla. Přesný postup je uveden v zákoně č. 552/1991 Sb. o státní kontrole . Dr. Oulehla
sdělil, že LV si úpravu Pravidel zařadí do svého plánu.
6. Závěr
Další zasedání proběhne 13. září 2010 od 15.00 hod.
Závěrem předseda LV poděkoval všem přítomným za aktivní účast na výboru.
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Mgr. Karel Kotrba, MSc.
tajemník Legislativního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina

JUDr. Drahoslav Oulehla
předseda Legislativního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina

Zpracovala a zapsala Eva Charvátová dne 16. 06. 2010
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