Zápis z jednání
Legislativního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 7/2013
konaného dne 9. 9. 2013
Přítomni:
1. Pospíchal Petr (místopředseda)

8. Dlouhý Michal

2. Martinec Jan

9. Vrzalová Helena

3. Sládková Danuše

10. Rusová Marie

4. Šikula Zdeněk
5. Dračka Emil

11. Havlíček Jiří

6. Tůma Jan

13. Kotrba Karel (tajemník)
14. Magrot Miroslav (tajemník)

7. Oulehla Drahoslav (předseda)

12. Jirsa Zdeněk

Nepřítomni (omluveni):
1. Technik Radim
Hosté:
1. Mikyna Jaroslav (OLVHZ KrÚ)

2. Zvolánek Radek (OLVHZ KrÚ)

Program:
1. Zahájení, presence, schválení programu, zápisu z LV 06/13;
2. Stav v oblastech zákonodárných iniciativ, připomínkových řízení a vnitřních předpisů
kraje (Mgr. Kotrba, Mgr. Magrot);
3. Informace o stavu přípravy novely Pravidel kontrolní činnosti výborů ZK (dr. Oulehla,
Mgr. Kotrba);
4. Informace o výsledcích jednání prac. sk. MV k novelizaci Nvl. 37/1993 Sb. a z jednání
Komise pro veřejnou správu a legislativu R AK ČR (dr. Oulehla);
5. Různé;
6. Závěr.
1. Zahájení, presence, schválení programu, zápisu z LV 06/13
Drahoslav Oulehla, předseda Legislativního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina (dále jen
„LV“), přivítal přítomné členy. Dle počtu přítomných konstatoval, že je výbor usnášeníschopný.
Vzhledem k tomu, že nikdo nevznesl připomínku k zápisu z jednání LV č. 06/2013, přednesl
návrh programu dnešního jednání.
Program jednání i zápis z LV 06/2013 byly 12 hlasy schváleny.
2. Stav v oblastech zákonodárných iniciativ, připomínkových řízení a vnitřních
předpisů kraje (Mgr. Kotrba, Mgr. Magrot);
Drahoslav Oulehla představil kolegy z odboru lesního a vodního hospodářství a zemědělství
krajského úřadu a předal slovo Jaroslavu Mikynovi, který okomentoval návrh na změnu Zásad
Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na infrastrukturu vodovodů a kanalizací.
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Předmět poskytování dotace se nebude týkat pouze oblasti odvádění a čištění vod odpadních,
jako bylo doposud, ale i nově oblasti zásobování pitnou vodou, podpory výstavby vodovodů
a souvisejících objektů. Hlavním důvodem je změna dotačního titulu Ministerstva zemědělství.
Radek Zvolánek doplnil, že ke změně dokumentu také přispěly zkušenosti s těmito dotacemi.
Drahoslav Oulehla poděkoval a dodal, že tento návrh na změnu zásad byl schválen 3. 6. 2013
hodnotícím výborem pro poskytování dotací na drobné vodohospodářské akce.
Usnesení 14/07/2013/LV
Legislativní výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací
na infrastrukturu vodovodů a kanalizací dle materiálu LV-07-2013-02, př. 1
Usnesení bylo přijato všemi přítomnými členy (12 pro, 0 proti, 0 se zdrželo).
Dále Drahoslav Oulehla upozornil na stávající omezený provoz rozpuštěné Poslanecké
sněmovny.

3. Informace o stavu přípravy novely Pravidel kontrolní činnosti výborů ZK (dr.
Oulehla, Mgr. Kotrba);
Drahoslav Oulehla informoval členy o stavu Novely Pravidel kontrolní činnosti výborů ZK.
Konzultace k materiálu považuje za ukončené, připomínky za vypořádané. Byla vznesena
připomínka na dvoučlenné kontrolní skupiny a připomínka ke zjištěným nedostatkům.
Dne 11. července 2013 byl dokument předán k posouzení všem předsedům výborů
zastupitelstva kraje do 30. září 2013 k připomínkám.
4. Informace o výsledcích jednání prac. sk. MV k novelizaci Nvl. 37/1993 Sb.
a z jednání Komise pro veřejnou správu a legislativu R AK ČR
Drahoslav Oulehla se zúčastnil tohoto srpnového jednání, navrhuje rozšířit podporou návrhu
u změny odměňování neuvolněných starostů koeficientem 0,6, jako uvolněný starosta,
odůvodňuje stejnou zodpovědností při výkonu funkce. Zástupci MV, MPSV MF se shodli, aby
nedošlo ke změně odměn uvolněných zastupitelů obcí a krajů.
Ve dnech 18. a 19. 6. 2013 proběhlo v Pardubicích zasedání komise pro veřejnou správu
a legislativu AK ČR, přičemž další zasedání komise se bude konat ve dnech 10. a 11. 9. 2013
v Olomouci. Byla ustavena Legislativní komise Komise pro veřejnou správu a legislativu R AK
ČR, do níž je za Kraj Vysočina delegován Karel Kotrba (je stanoven návrh jednacího řádu,
zasedání dvakrát ročně).
Na jednání přijata novinka - Námět společného podávání všech krajů do Poslanecké sněmovny
u závažných věcí (např. rozpočtové určení daní).
5. Různé
Drahoslav Oulehla vyzval členy, aby se zamysleli nad náměty do plánu činností na rok 2014
a navrhuje zařadit přezkoumání pravidel Rady Kraje Vysočina do plánu činnosti na příští rok.
Dále informoval členy o účinnosti zákona o zápisech do katastru nemovitostí od 1. 1. 2014,
kdy vzniká povinnost informovat převodce o změně jeho majetku.
Další zasedání proběhne dne 14. října 2013 od 15:00 hod. v sídle Krajského úřadu Kraje
Vysočina, Žižkova 57, Jihlava, zasedací místnost B 1.32.
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6. 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: Zuzana Škrdlová dne 9. 9. 2013

Číslo stránky
Číslo jednací: KUJI 62324/2013

3

