Zápis z jednání
Legislativního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 1/2013
konaného dne 14. 1. 2013
Přítomni:
1. Technik Radim

8. Dlouhý Michal

2. Pospíchal Petr (místopředseda)

9. Vrzalová Helena

3. Martinec Jan

10. Rusová Marie

4. Sládková Danuše

11. Havlíček Jiří

5. Šikula Zdeněk

12. Jirsa Zdeněk

6. Dračka Emil

13. Kotrba Karel (tajemník)

7. Oulehla Drahoslav (předseda)

14. Magrot Miroslav (tajemník)

Nepřítomni (omluveni):
1. Tůma Jan

Hosté:
1. Kadlec Zdeněk (ředitel KrÚ)

2. Bartoš Pavel (ODSH)

Program:
1. Zahájení, presence, schválení programu;
2. Představení členů LV;
3. Informace o systému práce a zaměření LV do oblastí zákonodárných iniciativ,
připomínkových řízení a vnitřních předpisů kraje (dr. Oulehla, Mgr. Kotrba, Mgr. Magrot);
4. Plán činnosti LV na r. 2013, vč. stanovení termínů zasedání do konce roku 2013
(dr. Oulehla);
5. Organizační záležitosti (Eva Oulehlová);
6. Různé;
7. Závěr.
1. Zahájení, presence, schválení programu
Drahoslav Oulehla, předseda Legislativního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina (dále jen
„LV“), přivítal přítomné členy. Přednesl návrh programu dnešního jednání. Ten byl upraven do
následující podoby:
1. Zahájení, presence, schválení programu;
2. Vnitřní předpisy kraje:

tel.: 564 602 383, 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

- Dodatek č. 7 k Zásadám 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 (Mgr. Kotrba),
- Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na dopravní infrastrukturu
letišť zařazených v integrovaném záchranném systému v Kraji Vysočina (Ing. Bartoš);
3. Představení členů LV;
4. Informace o systému práce a zaměření LV do oblastí zákonodárných iniciativ,
připomínkových řízení a vnitřních předpisů kraje (dr. Oulehla, Mgr. Kotrba, Mgr. Magrot);
5. Plán činnosti LV na r. 2013, vč. stanovení termínů zasedání do konce roku 2013
(dr. Oulehla);
6. Organizační záležitosti (Eva Oulehlová);
7. Různé;
8. Závěr.
Takto upravený program jednání byl 10 hlasy schválen.
2. Vnitřní předpisy kraje
 Dodatek č. 7 k Zásadám 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
Během jednání se dostavili členové výboru Michal Dlouhý a Petr Pospíchal.
Karel Kotrba okomentoval podkladový materiál. Zásady schvaluje zastupitelstvo kraje, pravidla
rada kraje. Jedná se o jediné zásady, kde je použita forma dodatku. Jedná se o zahájení
notifikačního procesu v oblasti lesního hospodářství. Příspěvky na hospodaření v lesích tvoří
systém, který má dlouholetou tradici a program je široké veřejnosti dobře znám, každým rokem
jsou poskytovány finanční prostředky z rozpočtu Kraje Vysočina ve výši cca. 26 mil. Kč.
Příspěvky jsou poskytovány zejména na výchovu porostů do 40 let věku, ekologické a k přírodě
šetrné technologie při hospodaření v lesích, zvyšování podílu melioračních a zpevňujících
dřevin, opatření k zalesnění, k ochraně lesa, k zajištění mimoprodukčních funkcí lesa. Podpory
podléhají notifikaci Evropské komise (jedná se o proces prověření, zda tyto příspěvky nejsou
v rozporu s předpisy ES). Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem vyplývá pro kraj povinnost
notifikačního procesu v rámci notifikační procedury u Evropské komise. Notifikační proces může
trvat až 18 měsíců. Změny spočívají v úpravě mechanismu přijímání žádostí. Helena Vrzalová
vznesla dotaz, zda je možné žádosti podávat prostřednictvím datové schránky. Karel Kotrba
odpověděl, že tento způsob podání žádosti bude projednán s předkladatelem. Helena Vrzalová
dále upozornila na gramatický nesoulad v Čl. 1 odst. 23 a 24 a dále pod písmenem C. bod 5.
Předkladatel gramatické nesrovnalosti upraví.
Usnesení 01/01/2013/LV
Legislativní výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina
projednal a doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit dodatek č. 7 k Zásadám 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 s navrženými úpravami.
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Usnesení bylo přijato 12 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).


Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na dopravní infrastrukturu
letišť zařazených v integrovaném záchranném systému v Kraji Vysočina
Pavel Bartoš okomentoval podkladový materiál. Dotace může být poskytnuta na realizaci
infrastruktury letišť využívaných pro účely IZS na území Kraje Vysočina, tj. opravu, rekonstrukci
a výstavbu infrastruktury, včetně pořízení projektové dokumentace. Účelem poskytnutí dotace je
podpora a motivace letišť na území Kraje Vysočina, které jsou využívány pro účely IZS
k realizaci projektů zaměřených na pořízení dopravní infrastruktury letišť. V Zásadách bylo
odstraněno „dopravní“. Drahoslav Oulehla vznesl dotaz souběh starých Zásad a nových Zásad.
Karel Kotrba odpověděl, že do Čl. 10 „Přechodná a závěrečná ustanovení“ bude doplněn
odstavec, kde budou dosavadní platné Zásady zrušeny a nahrazeny předmětnými Zásadami.
Petr Pospíchal vznesl dotaz, jakých letišť se dotace týká. Pavel Bartoš odpověděl, že Jihlavy,
Křižanova, Havlíčkova Brodu, Přibyslavi a Chotěboře. Jiří Havlíček vznesl dotaz, proč nemusí
být doloženo prohlášení bezdlužnosti. Pavel Bartoš odpověděl, že z důvodu složitého
prokazování.
Usnesení 02/01/2013/LV
Legislativní výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina
projednal a doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na
infrastrukturu letišť zařazených v integrovaném záchranném systému v Kraji Vysočina.
Usnesení bylo přijato 12 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
3. Představení členů LV
Členové výboru se jednotlivě představili. Následně členové výboru vyslovili souhlas se
jmenováním druhého tajemníka výboru Mgr. Miroslava Magrota.
Usnesení 03/01/2013/LV
Legislativní výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina
souhlasí
se jmenováním Mgr. Miroslava Magrota do funkce druhého tajemníka legislativního výboru.
Usnesení bylo přijato 12 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
4. Informace o systému práce a zaměření LV do oblastí zákonodárných iniciativ,
připomínkových řízení a vnitřních předpisů kraje
Drahoslav Oulehla podal informace o systému práce a zaměření LV. Činnost výboru je
rozdělena do třech košů.
První koš – zákonodárné iniciativy kraje, tj. iniciace nových, změny a zrušení stávajících
právních norem. Kraj má zákonodárnou iniciativu, ale není zákonodárcem. To je základní
východisko. Zákonodárná iniciativa nemá pak vyjádření v podaném a hájeném návrhu oficiální
cestou. V minulém volebním období byly posuzovány náměty, které vyústily ve vlastní návrhy,
nebo podporu návrhů jiných krajů, nebo prostřednictvím poslanců přímo (regulační poplatky ve
zdravotnictví, podpora návrhu Moravskoslezského kraje vyjádřena usnesením krajského
zastupitelstva, sociálně právní ochraně děti a mládeže, knihovnická novela, zákon o
pohřebnictví a zákon o Sbírce zákonů, rozpočtové určení daní, změna názvu kraje cestou
změny ústavního zákona).
Druhý koš – připomínková řízení. Členové výboru se vyjadřují k návrhům zákonů, vyhlášek,
usnesení vlády, strategií a koncepcí nenormativní povahy, kde kraj byl připomínkovým místem
legislativního procesu. Kvantitativně se jedná 230 meziresortních připomínkových řízení.
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(Legislativní výbor celkem k připomínkování posuzoval:







2 ústavní zákony
10 věcných záměrů zákona
48 zákonů
93 vyhlášek
20 nařízení vlády
62 usnesení vlády, plánů, politik, programů, zpráv, harmonogramů, a jiných vládních
materiálů a podkladů ústředních orgánů státní správy.

Bylo k nim podáno 61 připomínek, z nichž 47 bylo uplatněno).
pozn. tato označená pasáž nebyla předsedou LV na zasedání doslovně přednesena a je do
zápisu vložena v ucelené podobě pro ulehčení orientace členů LV v problematice
Třetí koš – legislativní výbor je orgánem zastupitelstva kraje a zabývá se krajskou
normotvorbou, vznikem, změnou a zánikem právních vztahů v oboru samostatné působnosti
zastupitelstva kraje a výběrově rady kraje. Žádnému orgánu zastupitelstva kraje ani rady kraje
pak nepřísluší ingerence do přenesené působnosti.
5. Plán činnosti LV na r. 2013, vč. stanovení termínů zasedání do konce roku 2013
Členové výboru obdrželi plán činnosti. Drahoslav Oulehla okomentoval podkladový materiál. Do
plánu práce byl doplněn bod „Příprava novelizace zákona o veřejných zakázkách“. Členové
výboru se jednotně shodli, že výbor se bude scházet vždy druhé pondělí v měsíci od 15:00 hod.
Stanové termíny: 11. 2., 11. 3., 8. 4., 13. 5., 10. 6., 9. 9., 14. 10., 11. 11., 9. 12. 2013.
Usnesení 04/01/2013/LV
Legislativní výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina
projednal
plán činnosti na rok 2013 a ukládá předsedovi legislativního výboru předložit plán s návrhem na
schválení zastupitelstvu kraje.
Usnesení bylo přijato 12 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
6. Organizační záležitosti
Eva Oulehlová informovala o organizačních záležitostech, zejména pak o odměnách za účast na
zasedání výboru a cestovních náhradách, které náleží členům výboru, a předala členům
vytištěný informační materiál o těchto záležitostech včetně jednacího řádu.
Drahoslav Oulehla vznesl dotaz týkající se zasílání podkladových materiálů na jednání výboru a
požádal členy výboru o stanovisko, zda požadují zasílání podkladových materiálů v tištěné
podobě, nebo zda jim stačí elektronická forma.
Usnesení 05/01/2013/LV
Legislativní výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina
souhlasí
se zasíláním podkladových materiálu v elektronické podobě s tím, že na jednání výboru budou
vždy dvě vytištěná vyhotovení materiálů k dispozici.
Usnesení bylo přijato 12 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
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7. Různé
Drahoslav Oulehla informoval o vznesené připomínce zastupitele Miloše Vystrčila na
prosincovém zasedání zastupitelstva k Jednacímu řádu Zastupitelstva Kraje Vysočina.
Připomínky jsou součástí zápisu a členové budou na příštím zasedání výboru vyzváni
k připomínkování jednacího řádu.
Další zasedání proběhne dne 11. února 2013 od 15:00 hod. v sídle Krajského úřadu Kraje
Vysočina, Žižkova 57, Jihlava, zasedací místnost B 1.32.
8. Závěr
Závěrem předseda LV poděkoval všem přítomným za aktivní účast na výboru.

JUDr. Drahoslav Oulehla
předseda Legislativního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina

Mgr. Karel Kotrba, MSc.
tajemník Legislativního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina

Zpracovala a zapsala: Eva Oulehlová dne 15. 1. 2013
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