Zápis z jednání
Legislativního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 2/2012
konaného dne 13. 2. 2012
Přítomni:
1. Pospíchal Petr

5. Rusová Marie

2. Bečková Zdeňka

6. Dlouhý Míchal

3. Uchytil Jiří

7. Kotrba Karel (tajemník)

4. Oulehla Drahoslav (předseda)

8. Magrot Miroslav (tajemník)

Nepřítomni (omluveni):
1. Míka Jan

4. Komínek Josef

2. Wies Vojtěch

5. Kliment Luboš (místopředseda)

3. Lempera Oldřich

Hosté:
1. Kadlec Zdeněk (ředitel Krajského úřadu Kraje 4. Slámečka Jan (předseda Bezpečnostní
Vysočina
komise Rady Kraje Vysočina)
2. Vichr Dušan (ORR)

5. Dvořák Pavel (OSH)

3. Tlustoš Petr (ORR)

Program:
1. Zahájení, presence, schválení programu, kontrola úkolů;
2. Vnitřní předpisy kraje:
-

Pravidla Rady Kraje Vysočina, kterými se konkretizují vybrané vztahy mezi
zřizovatelem a příspěvkovými organizacemi, zejména vybrané povinnosti ředitelů
příspěvkových organizací, a stanoví se podmínky k jejich plnění
- Návrh zrušení Zásad ZK pro poskytování účelových dotací z rozpočtu Kraje Vysočina
Místním akčním skupinám Vysočiny
- Změna Zásad ZK pro poskytování dotací na ochranu obecního nemovitého majetku
v Kraji Vysočina v r. 2012
- 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 2012
- Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací Kraje Vysočina na
akceschopnost Jednotek požární ochrany obcí v roce 2012
- (Jan Slámečka, doc. Fryšová, Ing. Pokorný a další předkladatelé);
3. Informace o plnění zaměření LV do oblasti zákonodárných iniciativ (Mgr. Kotrba);
4. Informace o plnění zaměření LV do oblasti připomínkových řízení (Mgr. Magrot);
5. Informace o průběhu přezkumu vybraných zásad ZK (vedoucí jednotlivých skupin
přezkumu);

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

6. Různé;
7. Závěr.
1. Zahájení, presence, schválení zápisu a programu, kontrola úkolů
Drahoslav Oulehla, předseda Legislativního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina (dále jen
„LV“), přivítal přítomné členy a konstatoval, že výbor je usnášeníschopný. Vzhledem k tomu,
že nikdo nevznesl připomínku k zápisu ze zasedání LV č. 01/2012 přednesl návrh programu
dnešního zasedání. Ten byl upraven do následující podoby:
1. Zahájení, presence, schválení programu, kontrola úkolů;
2. Vnitřní předpisy kraje:
-

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 2012
- Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací Kraje Vysočina na
akceschopnost Jednotek požární ochrany obcí v roce 2012
- Pravidla Rady Kraje Vysočina, kterými se konkretizují vybrané vztahy mezi
zřizovatelem a příspěvkovými organizacemi, zejména vybrané povinnosti ředitelů
příspěvkových organizací, a stanoví se podmínky k jejich plnění
- Návrh zrušení Zásad ZK pro poskytování účelových dotací z rozpočtu Kraje Vysočina
Místním akčním skupinám Vysočiny
- Změna Zásad ZK pro poskytování dotací na ochranu obecního nemovitého majetku
v Kraji Vysočina v r. 2012.
- (Jan Slámečka, Mgr. Vichr, Mgr. Tlustoš, Bc. Dvořák a další předkladatelé);
3. Informace o plnění zaměření LV do oblasti zákonodárných iniciativ (Mgr. Kotrba);
4. Informace o plnění zaměření LV do oblasti připomínkových řízení (Mgr. Magrot);
5. Informace o průběhu přezkumu vybraných zásad ZK (vedoucí jednotlivých skupin
přezkumu);
6. Různé;
7. Závěr.
Takto upravený program jednání, jakož i zápis z LV 01/12 byl 6 hlasy schválen.
2. Vnitřní předpisy kraje
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 2012
Jan Slámečka okomentoval podkladový materiál. Zastupitelstvem Kraje Vysočina byla dne
13. 12. 2011 schválena v rámci rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2012 Kapitola požární ochrana a
IZS příspěvek na požární ochranu obcím Kraje Vysočina a Sdružení hasičů Čech, Moravy a
Slezska Krajské sdružení hasičů ČMS – Kraj Vysočina v celkové výši 6 mil Kč. Uvedená částka
se skládá z 1 680 000 Kč, tj. příspěvku Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Krajské
sdružení hasičů ČMS – Kraj Vysočina, který se rozděluje dle těchto Zásad, a z částky
4 320 000 Kč, tj. příspěvku obcím Kraje Vysočina, který se rozděluje dle Zásad Zastupitelstva
Kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím Kraje Vysočina na akceschopnost jednotek
požární ochrany obcí v roce 2012. Příspěvkem na požární ochranu se pro účely těchto zásad
rozumí neinvestiční dotace poskytnutá z rozpočtu Kraje Vysočina. Tyto Zásady nabývají
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platnosti a účinnosti dnem schválení Zastupitelstvem Kraje Vysočina, platnosti pozbývají dnem
31. 12. 2012. Materiál bude předložen na březnovém zasedání zastupitelstva kraje.


Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací Kraje Vysočina na
akceschopnost Jednotek požární ochrany obcí v roce 2012
Jan Slámečka okomentoval podkladový materiál. Finančním příspěvkem poskytnutým obcím na
požární ochranu se rozumí neinvestiční dotace poskytnutá obci na financování místem příslušné
jednotky sboru dobrovolných hasičů z rozpočtu Kraje Vysočina. Příspěvek na akceschopnost je
poskytován obcím, na jednotky SDH obcí s územní působností a dále na jednotky SDH obcí
s místní působností vybavené cisternovými automobilovými stříkačkami. Z celkové částky
příspěvku na akceschopnost se nejdéle do konce měsíce září 2012 ponechává rezerva ve výši
136 000 Kč. Tyto Zásady nabývají platnosti a účinnosti dnem schválení Zastupitelstvem Kraje
Vysočina, platnosti pozbývají dnem 31. 12. 2012. Materiál bude předložen na březnovém
zasedání zastupitelstva kraje.
Usnesení 02/02/2012/LV
Legislativní výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina
projednal a doporučuje
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 2012 a Zásady
Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací Kraje Vysočina na akceschopnost
Jednotek požární ochrany obcí v roce 2012.
Usnesení bylo přijato 6 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).


Pravidla Rady Kraje Vysočina, kterými se konkretizují vybrané vztahy mezi zřizovatelem a
příspěvkovými organizacemi, zejména vybrané povinnosti ředitelů příspěvkových organizací,
a stanoví se podmínky k jejich plnění
Drahoslav Oulehla okomentoval podkladový materiál. Karel Kotrba doplnil, že materiál prochází
druhým kolem připomínkového řízení, které bude trvat do 29. února 2012. Případné připomínky
k Pravidlům mohou členové výboru zasílat na e-mail tajemníka Karla Kotrby (kotrba.k@krvysocina.cz). Finální verze bude předložena ke schválení v orgánech kraje. Drahoslav Oulehla
vznesl dotaz, zda může dojít k duplicitě s ostatními stávajícími právními předpisy. Karel Kotrba
odpověděl, že se jedná o obecnou normu, kde se na stávající pravidla odkazuje.
Tudíž nedochází k duplicitě.
Usnesení 03/02/2012/LV
Legislativní výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina
projednal a doporučuje
schválit Pravidla Rady Kraje Vysočina, kterými se konkretizují vybrané vztahy mezi zřizovatelem
a příspěvkovými organizacemi, zejména vybrané povinnosti ředitelů příspěvkových organizací,
a stanoví se podmínky k jejich plnění.
Usnesení bylo přijato 6 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).


Návrh zrušení Zásad ZK pro poskytování účelových dotací z rozpočtu Kraje Vysočina
Místním akčním skupinám Vysočiny
Dušan Vichr okomentoval podkladový materiál. V roce 2011 byly dotace místním akčním
skupinám rozdělovány formou Zásad, jelikož podpora místních akčních skupin v roce
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2012 nepřesáhne ze strany Kraje Vysočina 200 tis. Kč a příjemcem podpory je vymezený okruh
neziskových organizací, byly napříště Zásady nahrazeny Pravidly. MAS jsou platformou
trojstranné vzájemné spolupráce veřejné správy, podnikatelské sféry a neziskového sektoru.
Jedná se typicky o občanské sdružení nebo obecně prospěšnou společnost s vlastní rozvojovou
strategií, na základě které může žádat o podporu svých projektů, respektive projektů subjektů
působících v jejím zájmovém území, v rámci programů Leader (dříve Leader ČR 2005-2008,
nyní Program rozvoje venkova ČR 2007-2013) i v rámci dalších programů EU. Na území Kraje
Vysočina vzniklo v posledních letech celkem 17 MAS. Jejich aktivita je různá, v rámci působnosti
Krajského úřadu Kraje Vysočina 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. Tyto vybrané
MAS tak získaly na rozvoj našeho venkova v letech 2008 -2011 přiznanou podporu více než
200 mil. Kč, dalších 90 mil. Kč ,,přiteče" jejich prostřednictvím do našeho kraje v letech 2012 2013. V roce 2011 bylo v rámci Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina podpořeno celkovou
částkou 450 tis. Kč 9 MAS administrujících dotace z PRV v rámci svého území. Zdeňka Bečková
vznesla dotaz na platnost a účinnost Pravidel. Dušan Vichr odpověděl, že Pravidla nabyla
platnost a účinnost dnem schválení Radou Kraje Vysočina dne 24. 1. 2012.
Usnesení 04/02/2012/LV
Legislativní výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina
projednal a doporučuje
zrušení Zásad ZK pro poskytování účelových dotací z rozpočtu Kraje Vysočina Místním akčním
skupinám Vysočiny.
Usnesení bylo přijato 6 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).


Změna Zásad ZK pro poskytování dotací na ochranu obecního nemovitého majetku v Kraji
Vysočina v r. 2012
Pavel Dvořák okomentoval podkladový materiál. Cílem poskytnutí dotace je podpora a motivace
obcí při zabezpečování a ochraně obecního nemovitého majetku prostřednictvím opatření
technické ochrany vedoucích k minimalizaci rizikových podmínek umožňujících páchání trestné
činnosti, kterými jsou zejména sociální prostředí, technické podmínky aj. Minimalizací těchto
podmínek je sledováno omezení páchání trestné činnosti a omezení velikosti skupiny
potenciálních či skutečných pachatelů trestné činnosti. Technickou ochranou se pro účely
těchto Zásad rozumí zábranné mechanické a elektronické prostředky určené k ochraně budov.
Dotace může být poskytnuta také na projektovou dokumentaci technické ochrany. V případě
převisu žádostí bude sestaveno pořadí žádostí obcí a dotace budou poskytnuty obcím ve
stanoveném pořadí do vyčerpání částky vyčleněné v rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2012.
Pořadí obcí bude stanoveno podle počtu dosažených bodů, které budou přidělovány dle
příslušných kriterií. Materiál bude předložen na březnovém zasedání zastupitelstva kraje.
Drahoslav Oulehla řekl, že Zásady pozbývají platnost dne 31. 12. 2012. Přítomní členové výboru
se jednotně shodli na doplnění textu „Zásady pozbývají platnost dnem 31. 12. 2012“.
Zdeňka Bečková vznesla dotaz na postup bodového hodnocení žádostí. Pavel Dvořák
odpověděl, že bodové hodnocení bude probíhat na základě policejních statistik.
Usnesení 05/02/2012/LV
Legislativní výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina
projednal a doporučuje
schválit Zásady ZK pro poskytování dotací na ochranu obecního nemovitého majetku v Kraji
Vysočina v r. 2012.
Usnesení bylo přijato 6 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
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3. Informace o plnění zaměření LV do oblasti zákonodárných iniciativ
Drahoslav Oulehla podal přítomným informaci o přijaté zákonodárné iniciativě – návrhu zákona,
kterým se mění zákon č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, ve
znění pozdějších předpisů.
4. Informace o plnění zaměření LV do oblasti připomínkových řízení
Miroslav Magrot informoval členy LV o skončených a probíhajících meziresortních
připomínkových řízeních k návrhům právních předpisů a materiálům nelegislativní povahy.
5. Informace o průběhu přezkumu vybraných zásad ZK
Drahoslav Oulehla informoval členy výboru o průběhu přezkumu vybraných zásad ZK. Pracovní
skupiny mají za úkol zejména posuzovat otázky právní (např. derogace, případná legisvakance
a intertemporalita), lze však učinit i nález vedlejší týkající se otázek neprávních či celkové
nesrozumitelnosti. Drahoslav Oulehla zdůraznil, že projednání závěrů předpokládá na
dubnovém jednání LV. Tím LV splní svou danou povinnost přezkumu komplexu všech zásad
přijatých ZK.
6. Různé
Drahoslav Oulehla okomentoval žádost týkající se církevních restitucí od p. Radima Neděleho.
Zdeněk Kadlec doplnil, že krajský úřad na tuto žádost odpoví s odkazem na poslance a
senátory. Krajskému úřadu kompetenčně toto nenáleží. Legislativní výbor projednal, bere na
vědomí a doporučuje řediteli krajského úřadu informovat pana Radima Neděleho o stavu
legislativního procesu a možnostech jeho ovlivnění. Zdeněk Kadlec podal informace o stavu
připomínkového řízení k Pravidlům Rady Kraje Vysočina, kterými se konkretizují vybrané vztahy
mezi zřizovatelem a příspěvkovými organizacemi.
Další zasedání proběhne dne 12. března 2012 od 15:00 hod. v sídle Krajského úřadu Kraje
Vysočina, Žižkova 57, Jihlava, zasedací místnost B 1.32.
7. Závěr
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. 2. 2012
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