Zápis z jednání Legislativního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina
č. 8/2010
konaného dne 11. 10. 2010
Přítomni:
1. Pospíchal Petr

6. Rusová Marie

2. Lempera Oldřich

7. Havlíček Jiří (místopředseda)

3. Bečková Zdeňka

8. Kotrba Karel (tajemník)

4. Kafoňková Simona

9. Magrot Miroslav (tajemník)

5. Oulehla Drahoslav (předseda)

Nepřítomni (omluveni):
1. Míka Jan

3. Nekula Jan

2. Weis Vojtěch

4. Malá Alena

Hosté:
1. Zemanová Tereza (OSH)

2. Pech Miroslav (OŠMS)

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 – informace z PS PČR, závěry
k Pravidlům Rady kraje Vysočina pro přidělování dotací na pořádání celoročních
volnočasových aktivit pro děti a mládež pro rok 2011
(dr. Oulehla, Mgr. Kotrba, PhDr. Věra Trávníková) ;
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.
7/2010 přednesl návrh programu dnešního zasedání. Ten byl upraven do následující podoby:

1. Zahájení, presence, schválení zápisu a programu, kontrola úkolů ;
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IČ: 70890749, bankovní spojení: Volksbank CZ, a.s., č.ú.: 4050005000/6800

2. Informace o plnění zaměření LV do oblasti zákonodárných iniciativ a o plnění zaměření LV
do oblasti vnitřních předpisů kraje – informace z PS PČR, závěry
- k Pravidlům Rady kraje Vysočina pro přidělování dotací na pořádání celoročních
volnočasových aktivit pro děti a mládež pro rok 2011
- k Pravidlům Rady kraje Vysočina o výkonu vlastnického práva kraje Vysočina k ochranným
známkám
(dr. Oulehla, Mgr. Kotrba, Mgr. Pech, Bc. Zemanová);
3. Informace o plnění zaměření LV do oblasti připomínkových řízení (Mgr. Magrot);
4. Různé;
5. Závěr.
Takto upravený program jednání, jakož i zápis z LV 07/10 byl 6 hlasy schválen.

2. Informace o plnění zaměření LV do oblasti zákonodárných iniciativ a o plnění zaměření
LV do oblasti vnitřních předpisů kraje – informace z PS PČR, závěry
Pravidla Rady kraje Vysočina pro přidělování dotací na pořádání celoročních volnočasových
aktivit pro děti a mládež pro rok 2011 (Opatření Programu rozvoje kraje 2.4.1: Rozvoj aktivit
volného času s důrazem na dlouhodobé a pravidelné aktivity)
Miroslav Pech okomentoval podkladový materiál. Jedná se o nová pravidla, neboť od roku 2003
tato finanční částka byla poskytována formou GP. Tento GP byl zájemci velice vyhledáván a od
vytvoření tohoto GP nám přišli požadavky ve výši 60 mil. Kč. Z tohoto důvodu byla částka
přesunuta do systémové podpory. Organizátorům bude dána jistota, že to co dělají pro náplň
volného času, může probíhat s pravidelností. Celkový finanční objem je 2 mil. Kč. Materiál bude
předložen radě kraje k projednání. Dr. Oulehla vznesl dotaz, zda se jedná o Pravidla na rok
2011, nebo i na další roky. Miroslav Pech odpověděl, že se jedná o materiál pouze na rok 2011.
Dr. Oulehla dále vznesl podnět k čl. 8, odstavec. 4 „Tato Pravidla nabývají platnosti a
účinnosti dne....“. Datum platnosti a účinnosti by neměl být stejný. Datum platnosti by mělo být
datum schválení materiálu v radě kraje a datum účinnosti by mělo být od 1. 1. 2011. Miroslav
Pech odpověděl, že vzhledem k potřebě vyhlásit program ještě do konce roku (čl. 4 Pravidel)
bude platnost a účinnost Pravidel dnem schválením v RK. Jiří Havlíček vznesl žádost, aby v čl.
3, odstavec 1 „Minimální výše dotace kraje poskytnuté na jeden projekt je 10 tis. Kč,
maximální výše dotace je 70 tis. Kč“ byla minimální částka snížena na 5 tis. Kč. Kč z důvodu
znevýhodnění malých neziskových organizací. Miroslav Pech odpověděl, že částka byla
schválena na základě konzultací. Všechny činnosti budou podléhat hodnotící komisi. Na základě
diskuze bylo schváleno, že minimální částka bude snížena na 5 tis. Kč.
Usnesení 14/08/2010/LV
Legislativní výbor Zastupitelstva kraje Vysočina
projednal a
doporučuje
ke schválení Pravidla Rady kraje Vysočina pro přidělování dotací na pořádání celoročních
volnočasových aktivit pro děti a mládež pro rok 2011 (Opatření Programu rozvoje kraje 2.4.1:
Rozvoj aktivit volného času s důrazem na dlouhodobé a pravidelné aktivity).
Usnesení bylo přijato 6 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
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Pravidla Rady kraje Vysočina o výkonu vlastnického práva kraje Vysočina k ochranným
známkám
Tereza Zemanová okomentovala podkladový materiál. Dodala, že změna spočívá v čl. 2, odst. 1
– rozšíření počtu ochranných známek ve vlastnictví kraje Vysočina a nové vizuální vyobrazení
ochranných známek. Počet byl rozšířen na 5 ks. Dr. Oulehla vznesl dotaz, zda budou existovat
nová a stará Pravidla. Tereza Zemanová odpověděla, že stará Pravidla budou po schválení
radou kraje nahrazena novými. Dále vznesl dotaz, zda datum platnosti a účinnosti bude tentýž.
Tereza Zemanová odpověděla, že data budou stejná a v současné době již nové grafické
vyobrazení kraj využívá.

Usnesení 15/08/2010/LV
Legislativní výbor Zastupitelstva kraje Vysočina
projednal a
doporučuje
ke schválení Pravidla Rady kraje Vysočina o výkonu vlastnického práva kraje Vysočina
k ochranným známkám.
Usnesení bylo přijato 6 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
Miroslav Magrot informoval členy výboru o proběhnuvší 5. schůzi PSP ČR. Na tomto zasedání
měl být projednán návrh ústavního zákona, kterým se mění název kraje Vysočina. Bohužel
materiál projednán nebyl a byl přesunut na další schůzi PSP ČR. Marie Rusová dodala, že již
obdržela pozvánku na další schůzi parlamentu a materiál je uveden pod bodem 26, ale není
jisté, zda návrh bude projednán.
Během jednání se dostavila členka výboru Simona Kafoňková.
3. Informace o plnění zaměření LV do oblasti připomínkových řízení
Miroslav Magrot informoval o zaslaném návrhu novely Ústavy České republiky, nově
upravujícího přezkum hospodaření územních samosprávných celků Nejvyšším kontrolním
úřadem. Kraj Vysočina se k podobnému návrhu již vyjadřoval v minulém volebním období
Poslanecké sněmovny. Novela ústavy prezentuje, že NKÚ bude kontrolovat pouze soulad se
zákonem. Je potřeba tomuto návrhu ústavního zákona věnovat ze strany členů LV větší
pozornost.
4. Různé
Členové výboru měli připravit témata k obsahu činnosti výboru pro rok 2011. Dr. Oulehla vznesl
námět. První oblast je přezkum zásad majetku, územního plánování a stavebního řádu a
dopravy. Druhá oblast je revidovat pravidla kontrolní činnosti komisí a výborů. Současná
Pravidla vznikala při vzniku kraje a je potřeba postupem času se k nim vrátit. Pravidla se vztahují
pouze na kontrolní a finanční výbor.

Úkol: Dr. Oulehla připraví do příštího zasedání návrh tohoto materiálu.

Karel Kotrba podal informaci k zákonu č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých
zákonů. Při změně zákona v roce 2006 zůstala povinnost vydání souhlasů s Řády veřejných
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pohřebišť obcí na krajských úřadech. Souhlas s řády je čistě formální věc. Věcné věci řeší
krajská hygienická stanice. Příští rok bychom tento zákon chtěli změnit zákonodárnou iniciativou
kraje Vysočina v tom smyslu, zda souhlasy ponechat či ne. Kraj Vysočina navrhne zrušení
těchto souhlasů. Materiál bude předložen na zasedání legislativního výboru během příštího
roku.
5. Závěr
Další zasedání proběhne 8. listopadu 2010 od 15.00 hod.
Závěrem předseda LV poděkoval všem přítomným za aktivní účast na výboru.

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 13. 10. 2010
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