Zápis z jednání
Legislativního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 10/2013
konaného dne 9. 12. 2013
Přítomni:
1. Martinec Jan

6. Oulehla Drahoslav (předseda)

2. Sládková Danuše

7. Havlíček Jiří

3. Šikula Zdeněk

8. Kotrba Karel (tajemník)

4. Dračka Emil
5. Tůma Jan

9. Magrot Miroslav (tajemník)

Nepřítomni (omluveni):
1. Technik Radim

4. Vrzalová Helena

2. Pospíchal Petr (místopředseda)

5. Rusová Marie

3. Dlouhý Michal

6. Jirsa Zdeněk

Hosté:
1. Kadlec Zdeněk (ředitel KrÚ)

2. Běhounek Jiří (hejtman kraje)

Program:
1. Zahájení, presence, schválení programu, zápisu z LV 09/13;
2. Stav v oblastech zákonodárných iniciativ, připomínkových řízení a vnitřních předpisů
kraje
- Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků
na hospodaření v lesích pro období 2014 – 2020
- Dodatek č. 3 Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních
příspěvků na podporu zemědělství v kraji Vysočina pro období 2007 – 2013
z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití
(Mgr. Kotrba);
3. Vyhodnocení stavu připomínkových řízení za r. 2013 (Mgr. Magrot);
4. Vyhodnocení plnění plánu práce LV na r. 2013 (dr. Oulehla);
5. Informace ze 4. zasedání Komise pro veřejnou správu a legislativu RAK ČR
(dr. Oulehla);
6. Různé;
7. Závěr.
1. Zahájení, presence, schválení programu
Jiří Běhounek, hejtman kraje, zahájil jednání poděkováním za celoroční práci legislativního
výboru. S poděkováním navázal i Zdeněk Kadlec, ředitel krajského úřadu, a vyzdvihl význam
legislativního výboru pro potřeby a chod krajského úřadu.
Jiří Běhounek se omluvil z dalšího jednání.
Drahoslav Oulehla, předseda Legislativního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina (dále jen
„LV“), poděkoval hostům a přivítal přítomné. Dle počtu přítomných členů LV konstatoval, že je
výbor usnášeníschopný. Přednesl návrh programu dnešního jednání, který byl schválen 7 hlasy.
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2. Stav v oblastech zákonodárných iniciativ, připomínkových řízení a vnitřních
předpisů kraje
Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření
v lesích pro období 2014 – 2020
Karel Kotrba informoval o novém znění těchto Zásad, schválených zastupitelstvem kraje, které
bylo notifikováno Evropskou komisí 26. 4. 2013.
Kraj Vysočina přistoupil na nabídku ministra zemědělství ke společnému Dotačnímu rámci pro
poskytování příspěvků na hospodaření v lesích na období 2014 – 2020 pro celou Českou
republiku.
Dodatek č. 3 Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na
podporu zemědělství v kraji Vysočina pro období 2007 – 2013 z rozpočtu kraje Vysočina a
způsobu kontroly jejich využití
Karel Kotrba informoval, že vzhledem k tomu, že Evropská komise doposud neukončila proces
přípravy nařízení o blokových výjimkách pro příští plánovací období 2014 – 2020, je účinnost
stávajících nařízení Komise prodloužena do 30. 6. 2014. Účinnost těchto Zásad byla
prodloužena Dodatkem č. 3 těchto Zásad.
Usnesení 22/10/2013/LV
Legislativní výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina
projednal a doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování finančních
příspěvků na hospodaření v lesích pro období 2014 – 2020 a Dodatek č. 3 Zásad Zastupitelstva
kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na podporu zemědělství v kraji Vysočina
pro období 2007 – 2013 z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití.
Usnesení bylo přijato všemi přítomnými členy (7 pro, 0 proti, 0 se zdrželo)
3. Vyhodnocení stavu připomínkových řízení za r. 2013
Miroslav Magrot informoval, že v rámci meziresortního připomínkového řízení za rok 2013
obdržel od členů LV k dnešnímu datu celkem 69 připomínek, z nichž bylo uplatněno 57 z nich.
Informace doplnil o statistiku počtu ústavních zákonů, věcných záměrů zákonů, zákonných
opatření Senátu, zákonů, vyhlášek, nařízení vlády a materiálů nelegislativní povahy, které byly
předloženy v rámci meziresortního připomínkového řízení za proběhnuvší část roku 2013.
4. Vyhodnocení plnění plánu práce LV na r. 2013
Drahoslav Oulehla zhodnotil práci LV v roce 2013. Konstatoval, že práce byla komplikována
rozpuštěním sněmovny a demisí vlád. Poděkoval všem za aktivní účast na plnění úkolů z plánu.
5. Informace ze 4. zasedání Komise pro veřejnou správu a legislativu RAK ČR
Drahoslav Oulehla informoval o zasedání Komise, která projednala:
-

Odměňování volebních komisí v případě jednokolových a dvoukolových voleb;

-

Finanční řízení krajů a kontrolu. Ministerstvu financí byly zaslány připomínky;

-

Novelu tiskového zákona. Povinnost vydavatele novin dát prostor pro vyjádření názoru
členům zastupitelstva kraje. Tento bod byl zařazen na žádost dr. Oulehly z důvodu nejasné
aplikace této povinností.
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Další jednání Komise se bude konat v březnu.
6. Různé
Zdeněk Kadlec podal přítomným informace z krajského úřadu:
-

Byly ukončeny kontroly ministerstev přenesené působnosti na krajském úřadě. Další
kontroly proběhnou za tři roky;

-

Rada kraje schválila novelu Pravidel pro řízení příspěvkových organizací Rady Kraje
Vysočina;

-

Příprava krajského úřadu na aplikaci nového zákona o kontrole (kontrolní řád);

-

Sociální fond Krajského úřadu – benefity pro zaměstnance;

-

Proběhla změna organizační struktury krajského úřadu

-



Procesní orientace;



Sloučení detašovaných pracovišť krajského úřadu;

Nárůst žádostí podávaných dle zákona o svobodném přístupu k informacím.

Další zasedání proběhne dne 13. ledna 2014 od 15:00 hod. v zasedací místnosti krajského
úřadu (B 1.32 – šatna).
7. 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. 12. 2013
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