Zápis z jednání
Legislativního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina č. 10/2010
konaného dne 13. 12. 2010
Přítomni:
1. Míka Jan

4. Rusová Marie

2. Bečková Zdeňka

5. Magrot Miroslav (tajemník)

3. Oulehla Drahoslav (předseda)

Nepřítomni (omluveni):
1. Pospíchal Petr

5. Kafoňková Simona

2. Weis Vojtěch

6. Malá Alena

3. Lempera Oldřich

7. Havlíček Jiří (místopředseda)

4. Nekula Jan

8. Kotrba Karel (tajemník)

Hosté:
1. Kadlec Zdeněk (ředitel KrÚ)

4. Vichr Dušan (ORR)

2. Pavlinec Petr (OI)

5. Kratochvílová Dana (ORR)

3. Rojková Martina (OI)
Program:
1. Zahájení, přivítání hostů, presence, schválení zápisu a programu, kontrola úkolů;
2. Informace o plnění zaměření LV do oblasti zákonodárných iniciativ– informace z PS PČR
(dr. Oulehla, Mgr. Magrot);
3. Plnění zaměření LV do oblasti vnitřních předpisů kraje
- Změna Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro udělování medailí kraje Vysočina
- Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování účelových dotací
z rozpočtu kraje Vysočina v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny pro rok
2011
- Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování účelových dotací
z rozpočtu kraje Vysočina Místním akčním skupinám Vysočiny
- Zásady pro poskytování dotací – Místní Agenda 21 a Zdraví 21
- Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina na realizaci Standardu ICT vybavení
organizací zřizovaných krajem Vysočina 2011
(Ing. Bc. Kadlec, Mgr. Vichr, Mgr. Kratochvílová, Ing. Pavlinec);
4. Informace o plnění zaměření LV do oblasti připomínkových řízení (Mgr. Magrot);
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 výbor není
usnášeníschopný, tudíž se nejedná o řádné zasedání, nýbrž o pracovní schůzku. Vzhledem
k tomu, že nikdo nevznesl připomínku k zápisu ze zasedání LV č. 9/2010 přednesl návrh
programu dnešního zasedání. Ten byl upraven do následující podoby:

tel.: 564 602 254, fax: 564 602 422, e-mail: posta@kr-vysocina.cz, internet: www.kr-vysocina.cz
IČ: 70890749, bankovní spojení: Volksbank CZ, a.s., č.ú.: 4050005000/6800

1. Zahájení, přivítání hostů, presence, schválení zápisu a programu, kontrola úkolů;
2. Informace o plnění zaměření LV do oblasti zákonodárných iniciativ– informace z PS PČR
(dr. Oulehla, Mgr. Magrot);
3. Plnění zaměření LV do oblasti vnitřních předpisů kraje
a. Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování účelových dotací
z rozpočtu kraje Vysočina v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny pro rok
2011
b. Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování účelových dotací
z rozpočtu kraje Vysočina Místním akčním skupinám Vysočiny
c. Zásady pro poskytování dotací – Místní Agenda 21 a Zdraví 21
d. Změna Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro udělování medailí kraje Vysočina
e. Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina na realizaci Standardu ICT vybavení
organizací zřizovaných krajem Vysočina 2011
(Ing. Bc. Kadlec, Mgr. Vichr, Mgr. Kratochvílová, Ing. Pavlinec);
4. Informace o plnění zaměření LV do oblasti připomínkových řízení (Mgr. Magrot);
5. Různé;
6. Závěr.
Takto upravený program jednání, jakož i zápis z LV 09/10 byl 2 hlasy schválen.

2. Informace o plnění zaměření LV do oblasti zákonodárných iniciativ – informace
z PS PČR
Dr. Oulehla informoval členy výboru, že zítra bude probíhat projednávání 9. schůze PSP ČR.
Na tomto zasedání by měl být projednán návrh ústavního zákona, kterým se mění název kraje
Vysočina.

3. Plnění zaměření LV do oblasti vnitřních předpisů kraje
Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování účelových dotací z rozpočtu kraje
Vysočina v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny pro rok 2011
Dušan Vichr okomentoval podkladový materiál. Příjemci podpory je obec do 1500 obyvatel.
Dotace bude poskytnuta na projekty obcí týkající se obnovy jejich majetku. Navrhovaná částka
pro rok 2011 činí 69 mil. Kč. Dotaci obdrží každá obec, která předloží žádost v souladu
se Zásadami.
V Zásadách POVV na rok 2011 jsou navrhovány tyto změny:
Čl. 4 – bod (2) – Bylo upřesněno zaměření podpory - doplněno včetně projektové dokumentace.
Čl. 3 – bod (5) a Čl. 7 - bod (3) - Byla doplněna možnost realizovat projekt na pozemcích kraje
Vysočina za předpokladu doložení kopie smlouvy zakládající právo provést stavbu nebo
smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - obě smlouvy schvaluje Rada kraje
Vysočina. Tato změna byla zařazena na základě častých dotazů obcí, kdy jsou mnohdy
v souvislosti s realizací jejich projektů dotčeny pozemky kraje (např. chodníky podél krajských
komunikací apod.).
Čl. 7 – bod (1) – Formulář žádosti pro podání papírovou formou ve formátu MS Word
byl nahrazen formulářem ve formátu XML (aplikace 602XMLFiller využívaná pro krajský systém
eDotace); byla zachována možnost tento formulář klasicky vytisknout a vyplnit ručně. Obdobně
byl upraven i formulář pro závěrečné vyúčtování.
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Čl. 9 - bod (3) - na základě požadavku odboru ekonomického byl zkrácen termín na podávání
závěrečného vyúčtování nejpozději do 15. 1. 2012 (v předchozích letech to bylo do 30. 1.).
Důvodem změny je zálohový systém poskytování dotací, kdy případné vratky je třeba vypořádat
s účetnictvím roku 2011
Dr. Oulehla vznesl dotaz, zda jsou v současné době v běhu nějaké žádosti dle starých Zásad.
Dušan Vichr odpověděl, že podle starých zásad probíhá sběr závěrečných vyúčtování,
které bude ukončeno na konci ledna 2011. Dr. Oulehla doplnil, že v Zásadách by mělo být
zřetelně uvedeno:
- datum platnosti a datum účinnosti
- derogace staré normy
- interpemporalita.
Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování účelových dotací z rozpočtu kraje
Vysočina Místním akčním skupinám Vysočiny
Během jednání se dostavili členové výboru Marie Rusová a Jan Míka.
Dušan Vichr okomentoval podkladový materiál. Jedná se o nové Zásady. Na území kraje
Vysočina vzniklo v posledních letech celkem 17 MAS. Jejich aktivita je různá, v rámci působnosti
krajského úřadu je monitorována hlavně jejich účast v podpůrných programech ČR a EU.
Dle objemu získaných prostředků a typu realizovaných projektů je pak hodnocena míra
pozitivního dopadu jejich činnosti na rozvoj našeho venkova. Klíčovým okamžikem
byly pro MAS tři výběrová kola Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013 (dále jen ,,PRV")
realizovaná v letech 2007-2009, kde uspělo se svými strategiemi také 9 MAS z Vysočiny.
Na základě jednání se zástupci NS MAS bylo v rozpočtu kraje Vysočina na rok 2011 vyčleněno
450 tis. Kč na úhradu části provozních nákladů MAS vzniklých během roku 2011 především
při administraci prostředků poskytnutých v rámci PRV.
Zásady pro poskytování dotací – Místní Agenda 21 a Zdraví 21
Dana Kratochvílová okomentovala podkladový materiál. Zásady jsou od roku 2007 pravidelně
vyhlašovány. V předkládaných „Zásadách“ došlo k drobným úpravám v textu a to k aktualizaci
termínů pro ukončení dílčích uzávěrek, je umožněno kofinancování projektu dodávkou vlastního
materiálu a dobrovolnou bezplatnou prací občanů maximálně do výše 50% z podílu hrazeného
z vlastních finančních prostředků. Z důvodu zvýšení počtu možných žadatelů byl snížen počet
žádostí pro jednoho žadatele ze 2 na 1 a navýšena maximální částka dotace z 50 tis. Kč
na 60 tis. Kč na projekt.
Změna Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro udělování medailí kraje Vysočina
Zdeněk Kadlec okomentoval podkladový materiál. Z důvodu snazšího zadávání a zpracování
videomedailonků jednotlivých oceněných, doporučil Výbor pro udělování medailí kraje Vysočina
zastupitelstvu kraje provést změnu Zásad v čl. 4, odstavec 1, a to změnu data předkládání
návrhů na udělení medailí z 30. 4. příslušného roku na 31. 3. příslušného roku.
Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina na realizaci Standardu ICT vybavení organizací
zřizovaných krajem Vysočina 2011
Petr Pavlinec okomentoval podkladový materiál. Zásady byly naposledy vyhlášeny v roce 2009.
Žadatelem o dotaci a současně příjemcem dotace může být pouze příspěvková organizace
zřízená krajem Vysočina. Odbor informatiky ve spolupráci s firmou ADVICE CZ v průběhu tohoto
roku připravil další etapu sběru dat týkající se aktuálního stavu vybavenosti informačních
a komunikačních technologií (ICT) v příspěvkových organizacích (PO) zřizovaných krajem.
Data byla následně zpracována a porovnána vůči krajskému standardu ICT, výstupem bylo
zjištění o kolik je zapotřebí navýšit/obměnit hardware a software tak aby bylo dosaženo 100%
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naplnění standardu v dané oblasti ICT a pro danou kategorii PO. Součástí analýzy bylo také
provedení finančního propočtu, z něhož vyplynula potřeba investic do ICT cca 225 milionů korun
v horizontu 5 let. Jan Míka vznesl dotaz zda bude existovat zpětná vazba o efektivním využití
dotace. Petr Pavlinec odpověděl, že v letošním roce již proběhly první kontroly dotací.
Každá p.o. musí provést inventuru svého vybavení a následně nahlásí aktuální a plánovaný stav
do databáze - E-Kraj. Jan Míka na posledním zasedání výboru vznesl podnět, zda by bylo
možné ve spolupráci s OI vyhotovit databázi pro vnitřní potřeby kraje týkající se vydaných
Zásad, vč. dodatků. Petr Pavlinec odpověděl, že vytvoření takovéto databáze by bylo možné.
4. 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. Dodal rovněž informace
k některým legislativním návrhům, například k návrhu volebního zákoníku, kde by mělo dojít
k zakotvení přímé volby starostů v obcích do 1500 obyvatel.

5. Různé
Presentaci stanovisek LV na KZ 07/10 přijala Zdeňka Bečková.
Další jednání budou probíhat v těchto termínech: 10. 1.; 14. 2.; 14 .3.; 11. 4.; 9. 5.; 13. 6.;
12. 9.; 10. 10.; 14. 11.; 12. 12. 2011 vždy od 15:00 hod.
Další zasedání proběhne dne 10. ledna 2011 od 15.00 hod. v sídle Krajského úřadu kraje
Vysočina, Žižkova 57, Jihlava, zasedací místnost B 1.32.

6. Závěr
Závěrem předseda LV poděkoval všem přítomným za aktivní účast na výboru.

Mgr. Miroslav Magrot
tajemník Legislativního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina

JUDr. Drahoslav Oulehla
předseda Legislativního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina

Zpracovala a zapsala: Eva Charvátová dne 20. 12. 2010
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