Zápis z jednání
Legislativního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 8/2013
konaného dne 14. 10. 2013
Přítomni:
1. Technik Radim

8. Vrzalová Helena

2. Martinec Jan

9. Rusová Marie

3. Sládková Danuše

10. Havlíček Jiří

4. Dračka Emil
5. Tůma Jan

11. Jirsa Zdeněk

6. Oulehla Drahoslav (předseda)

13. Magrot Miroslav (tajemník)

12. Kotrba Karel (tajemník)

7. Dlouhý Michal
Nepřítomni (omluveni):
1. Pospíchal Petr (místopředseda)

2. Šikula Zdeněk

Hosté:
1. Kadlec Zdeněk (ředitel KrÚ)

2. Ňachaj Michal (odbor kontroly KrÚ)

3. Kaňkovský Vít (kontrolní výbor)

4. Filipenský Vít (kontrolní výbor)

5. Komárek Štěpán (kontrolní výbor)

6. Panáčková Jaroslava (OKCPPR KrÚ)

7. Šimánková Renata (OKCPPR KrÚ)
Program:
1. Zahájení, presence, schválení programu, schválení zápisu z LV č. 07/13;
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 – o účast
na projednávání tohoto bodu požádali zástupci Kontrolního výboru ZK (dr. Oulehla,
Mgr. Kotrba);
4. Informace o výsledcích jednání Komise pro veřejnou správu a legislativu R AK ČR
(dr. Oulehla);
5. Různé;
6. Závěr.
1. Zahájení, presence, schválení programu, schválení zápisu z LV 07/13
Drahoslav Oulehla, předseda Legislativního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina (dále jen
„LV“), přivítal přítomné a představil hosty – členy Kontrolního výboru Zastupitelstva Kraje
Vysočina. Dle počtu přítomných členů LV konstatoval, ţe je výbor usnášeníschopný. Vzhledem
k tomu, ţe nikdo nevznesl připomínku k zápisu z jednání LV č. 07/2013, přednesl návrh
programu dnešního jednání. Ten byl upraven do následující podoby:
tel.: 564 602 125, fax: 564 602 421, e-mail: posta@kr-vysocina.cz, Internet: www.kr-vysocina.cz
IČO: 70890749, ID datové schránky: ksab3eu

1. Zahájení, presence, schválení programu, schválení zápisu z LV č. 07/13;
2. Informace o stavu přípravy novely Pravidel kontrolní činnosti výborů ZK – o účast
na projednávání tohoto bodu požádali zástupci Kontrolního výboru ZK (dr. Oulehla,
Mgr. Kotrba);
3. Stav v oblastech zákonodárných iniciativ, připomínkových řízení a vnitřních předpisů
kraje (Mgr. Kotrba, Mgr. Magrot);
4. Informace o výsledcích jednání Komise pro veřejnou správu a legislativu R AK ČR
(dr. Oulehla);
5. Různé;
6. Závěr.
Takto upravený program jednání, jakoţ i zápis z LV 07/2013 a účast členů kontrolního výboru
na zasedání legislativního výboru byly 11 hlasy schváleny.
Přítomní obdrţí soubor metodických pomůcek ministerstva spravedlnosti k občanskému
zákoníku.
2. Informace o stavu přípravy novely Pravidel kontrolní činnosti výborů ZK
V úvodu Drahoslav Oulehla zmínil zákon o kontrole (kontrolní řád) a stav souvisejících novel.
Tento zákon je uplatňován vţdy, pokud speciální předpis nestanoví jinak. Nedopadá na interní
audit, a tzv. řídící kontrolu, pokud kraj neupraví svým předpisem jinak (úhelná zásada - Šetření
práv osob, ochrana osobních údajů a mlčenlivost).
Okruhy právních norem, které jsou nadřazeny „Zásadám kontrolní činnosti výborů Zastupitelstva
Kraje Vysočina“ a je nutné je respektovat:
Zákon o krajích (§ 76, § 77)
Mezi obcemi a krajem není podřízenost v samostatné působnosti, v tomto případě není podřízen
ani podnikatel.
Zákon o kontrole (kontrolní řád), tento zákon se vztahuje na orgány kraje, nikoli na výbory, toto
je také jeden z důvodů, proč jsou „Zásady kontrolní činnosti výborů Zastupitelstva Kraje
Vysočina“ (dále jen „zásady kontrolní činnosti“) zřízeny.
Dále okomentoval připomínky členů Kontrolního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina k návrhu
zásad kontrolní činnosti a doplnil stanoviska k připomínkám, která se opírají o nadřízené
zákonné normy.
Na základě těchto připomínek se mezi přítomnými rozpoutala diskuse k těmto zásadám
kontrolní činnosti a dalším souvisejícím zákonným normám. Členové kontrolního výboru se
domnívají, ţe tyto zásady limitují pravomoci k provádění kontrolní činnosti kontrolního výboru,
ke kterým jsou pověřeni zastupitelstvem kraje a jsou dány zákonem 255/2012 Sb. kontrolní řád.
Na závěr dospěli k částečné shodě, ţe by bylo vhodné upravit názvosloví a specifikovat výklad
vnější a vnitřní kontroly.
Karel Kotrba shrnul, ţe zásady o kontrolní činnosti jsou připravovány proto, aby byly právně
pokryty veškeré zákonné moţnosti kontroly výborů zastupitelstva, jak hmotněprávně,
tak procesněprávně, aby oprávněním kontrolujících korespondovaly povinnosti kontrolovaných,
a to při všech typech kontrol. Důvodem pro přijetí rozhodně není záměr omezit působnost
výborů, jak mylně dovodili někteří členové kontrolního výboru.
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Stanovisko kontrolního výboru nebylo doposud vzneseno. Dne 31. října 2013 proběhne
zasedání kontrolního výboru, kterého se zúčastní zástupci legislativního výboru a měla by zde
stanoviska k návrhu zásad kontrolní činnosti zaznít.
Drahoslav Oulehla se rozloučil s hosty a následovala krátká přestávka.
Z dalšího jednání se omluvil Radim technik.
3. Stav v oblastech zákonodárných iniciativ, připomínkových řízení a vnitřních
předpisů kraje
Miroslav Magrot okomentoval "Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003
Sb., o odměnách za funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů". Novela
nařízení vlády obsahuje několik variant, má především za cíl odstranit disproporci vznikající
při odměňování neuvolněných členů zastupitelstev obcí vykonávajících funkci starosty, případně
také vrácení výše měsíčních odměn na původní hodnoty z roku 2010.
Drahoslav Oulehla přivítal zástupkyně odboru kultury, cestovního ruchu a památkové péče
krajského úřadu a předal slovo Jaroslavě Panáčkové, která okomentovala Zásady
pro poskytování dotací na obnovu kulturních památek v Kraji Vysočina. Zásadní změna je
v procentuálním podílu dotací pro jednotlivé vlastníky a navrhuje se zde sníţení spoluúčasti
podílu finanční podpory obcí. Ţádosti, dle starých zásad jsou jiţ uzavřené. Karel Kotrba přednesl
připomínky Radima Technika: Jaký je vztah mezi minimálním podílem vlastníka 50% a 40%
podílem na archeologický výzkum. Jaroslava Panáčková reagovala, ţe celkový rozpočet se
skládá z jednotlivých prací a jednou z nich je i archeologický průzkum, který můţe činit max.
40% celkových nákladů ţadatele. Dále se dotázal Jan Martinec, jak bude Kraj Vysočina,
s ohledem na vracení majetku církvím, realizovat financování církevních památek? Jaroslava
Panáčková se domnívá, ţe kraj bude postupovat obdobně v poskytování dotací, jako
u podobných případů, vlastníci budou mít stejné podmínky.
Renata Šimánková představila Zásady Zastupitelstva Kraje pro poskytování dotací na podporu
turistických informačních center v Kraji Vysočina. Dokument řeší rozdělení poţadovaných kritérií
na základní a doplňková, na základě jejich naplnění a vyhodnocení se odvíjí výše poskytnuté
dotace informačnímu centru. Dotaz Radima Technika: Musí být informační centrum označeno
cizojazyčným výrazem? Renata Šimánková reagovala, ţe informační centra by měla být
označena tak, aby je turisté poznali. Je moţné, ţe toto bude v zásadách ještě pozměněno.
Ţádné řízení dle starých zásad neběţí.
Usnesení 15/08/2013/LV
Legislativní výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina
projednal a navrhuje zastupitelstvu kraje přijmout Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina
pro poskytování dotací na podporu turistických informačních center v Kraji Vysočina a Zásady
pro poskytování dotací na obnovu kulturních památek v Kraji Vysočina dle materiálu LV-082013-02 a jeho příloh.
Usnesení bylo přijato všemi přítomnými členy (8 pro, 0 proti, 0 se zdrţelo)
Během jednání o tomto bodě odešli Marie Rusová a Emil Dračka.
4. Informace o výsledcích jednání Komise pro veřejnou správu a legislativu R AK ČR
Drahoslav Oulehla členy informoval, ţe zde byla otevřena záleţitost nového principu
odměňování zastupitelů. Dále zde byla řešena perspektiva veřejné správy. A také zde proběhla
diskuse k evropským fondům a šíři jejich zadání, v případě čerpání finančních prostředků
na věci, u kterých není jasný vývoj do budoucna.
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5. Různé
Drahoslav Oulehla doplnil informaci týkající se plánu činností na rok 2014 a zařazení
přezkoumání pravidel Rady Kraje Vysočina do plánu činnosti na příští rok. O tomto záměru
informoval hejtmana a radní kraje a ti tento záměr schvalují. Plán činností na rok 2014 bude
projednáván na příštím zasedání LV.
Další zasedání proběhne dne 11. listopadu 2013 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.

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 14. 10. 2013
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