Zápis z jednání
Legislativního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 3/2014
konaného dne 10. 3. 2014
Přítomni:
1. Technik Radim

7. Oulehla Drahoslav (předseda)

2. Pospíchal Petr (místopředseda)

8. Dlouhý Michal

3. Martinec Jan

9. Havlíček Jiří

4. Sládková Danuše

10. Jirsa Zdeněk

5. Šikula Zdeněk

11. Magrot Miroslav (tajemník)

6. Dračka Emil

Nepřítomni (omluveni):
1. Tůma Jan

3. Rusová Marie

2. Vrzalová Helena

4. Kotrba Karel (tajemník)

Hosté:
1. Kadlec Zdeněk (ředitel KrÚ)

3. Ubr Kamil (OŠMS KrÚ)

2. Slámečka Jan (předseda BK RK Vysočina)

Program:
1. Zahájení, presence, schválení zápisu z LV 2/14, programu zasedání LV 3/14;
2. Stav v oblastech zákonodárných iniciativ, připomínkových řízení a vnitřních předpisů
kraje
 Zásady ZK Vysočina pro poskytování systémové dotace na pořizování a opravy
učebních pomůcek základních uměleckých škol,
 Zásady ZK Vysočina pro poskytování dotací obcím
na akceschopnost jednotek poţární ochrany obcí v roce 2014,

Kraje

Vysočina

 Zásady ZK Vysočina pro poskytování dotací Sdruţení hasičů Čech, Moravy
a Slezska Krajské sdruţení hasičů ČMS – Kraj Vysočina – příspěvek na soutěţe,
propagaci poţární ochrany a preventivně výchovnou činnost v roce 2014,
 Zásady ZK Vysočina pro poskytování dotací na ochranu obecního nemovitého
majetku v Kraji Vysočina v roce 2014,
(JUDr. Miroslav Magrot, RNDr. Kamil Ubr, Jan Slámečka);
3. Informace o výsledcích jednání pracovní skupiny k problematice odměňování členů
zastupitelstev územních samosprávných celků a z jednání komise pro veř. správu
a legislativu RAK ČR (JUDr. Drahoslav Oulehla);
4. Různé;
5. Závěr.

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 zápisu z LV 2/14, programu zasedání LV 3/14
Drahoslav Oulehla, předseda Legislativního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina (dále jen
„LV“), přivítal přítomné. Přednesl návrh programu dnešního jednání, který byl v bodě 2. doplněn
o Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím na opravy a repase
mobilní poţární techniky jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí v Kraji Vysočina, takto
upravený program byl 10 hlasy schválen, jakoţ i zápis z LV 2/14.
2. Stav v oblastech zákonodárných iniciativ, připomínkových řízení a vnitřních
předpisů kraje
Zásady ZK Vysočina pro poskytování dotací obcím Kraje Vysočina na akceschopnost jednotek
poţární ochrany obcí v roce 2014
Jan Slámečka okomentoval zásady, v rámci nichţ jsou poskytovány dotace kaţdoročně obcím
na akceschopnost jednotek poţární ochrany. Alokace těchto zásad je ve výši 4 300 000,- Kč.
Změna je zde pouze v počtu jednotek poţární ochrany obcí. Finance jsou jednotlivým obcím
rozesílány plošně na základě vyhlášení těchto zásad.
Zásady ZK Vysočina pro poskytování dotací Sdruţení hasičů Čech, Moravy a Slezska Krajské
sdruţení hasičů ČMS – Kraj Vysočina – příspěvek na soutěţe, propagaci poţární ochrany
a preventivně výchovnou činnost v roce 2014.
Jan Slámečka informoval, ţe tyto zásady jsou zastupitelstvem kraje vyhlašovány kaţdoročně,
mění se pouze finanční částky s ohledem na počet hasičských sborů. Dotace se zasílají
na základě podepsaných smluv.
Zásady ZK Vysočina pro poskytování dotací na ochranu obecního nemovitého majetku v Kraji
Vysočina v roce 2014
Jan Slámečka okomentoval dotační titul, který je vyhlašován kaţdoročně. Oproti minulým rokům
došlo v Zásadách k prodlouţení termínu k podání ţádostí o dotaci a prodlouţení termínu pro
předloţení vyúčtování dotace. Další změna spočívá v procentuálním podílu dotace a maximální
souhrnné výše dotace, tato změna byla provedena z důvodu niţší schválené částky v rozpočtu
Kraje Vysočina na tento záměr. V zásadách je také upraveno, aby obce při zpracování ţádosti
respektovaly uzákoněné technické poţadavky a normy. Zásady byly projednávány na
zasedání Bezpečnostní komise Rady Kraje Vysočina, která se usnesla sledovat vývoj ţádostí
podávaných v rámci těchto Zásad, aby v souvislosti se sníţením finanční podpory nedošlo
k znevýhodnění malých obcí.
Zásady ZK Vysočina pro poskytování dotací obcím na opravy a repase mobilní poţární techniky
jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí v Kraji Vysočina
Jan Slámečka informoval, ţe tyto zásady byly tvořeny v souvislosti se stárnoucími hasičskými
cisternami SDH v Kraji Vysočina a poţadavků ze strany obcí o finanční dotaci na opravy těchto
cisteren, náklady na jejich opravu činí cca 500 000 Kč. Je uvaţováno, ţe Zásady budou
vyhlašovány ve dvouletých cyklech (časově náročné) a finanční dotace bude činit 50%
celkových nákladů na projekt, ale max. 250 000 Kč, min. částka 150 000 Kč. Je moţný souběh
s více dotačními tituly.
Usnesení 03/03/2014/LV
Legislativní výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina
projednal a doporučuje
Zastupitelstvu kraje schválit
 Zásady ZK Vysočina pro poskytování dotací obcím Kraje Vysočina na akceschopnost
jednotek poţární ochrany obcí v roce 2014;
 Zásady ZK Vysočina pro poskytování dotací Sdruţení hasičů Čech, Moravy a Slezska
Krajské sdruţení hasičů ČMS – Kraj Vysočina – příspěvek na soutěţe, propagaci
poţární ochrany a preventivně výchovnou činnost v roce 2014;
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Zásady ZK Vysočina pro poskytování dotací na ochranu obecního nemovitého majetku
v Kraji Vysočina v roce 2014;
Zásady ZK Vysočina pro poskytování dotací obcím na opravy a repase mobilní poţární
techniky jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí v Kraji Vysočina.

usnesení bylo přijato (10 pro, 0 proti, 0 se zdrţel).
Zásady ZK Vysočina pro poskytování systémové dotace na pořizování a opravy učebních
pomůcek základních uměleckých škol
Kamil Ubr informoval o aktualizaci zásad z důvodu platnosti nového občanského zákoníku
(změna smlouvy), aktualizaci odkazu na programové dokumenty Kraje Vysočina, přičemţ je zde
rovněţ vypuštěn Kraj Vysočina jako zřizovatel ZUŠ. Ţádosti směřují spíše na pořizování
pomůcek.
Zásady jsou vyhlašovány jednou za rok. Ţádosti jsou hodnoceny odbornou tříčlennou komisí.
Finanční prostředky jsou na účet příjemce dotace poukázány po vyúčtování dotace. V současné
době je alokace zásad 500 000 Kč, ale v souvislosti s velkým mnoţstvím ţádostí je uvaţováno,
ţe bude do rozpočtu pro příští rok navrţena vyšší finanční částka.
Přítomní diskutovali o kritériích podávaných ţádostí, o nichţ rozhoduje aţ odborná hodnotící
komise. Členové LV se shodli, ţe obsah a váha kritérií by měla být pro ţadatele dotace
pro zpracování ţádosti jasně dána.
Usnesení 04/03/2014/LV
Legislativní výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina
projednal a doporučuje
schválit Zastupitelstvu kraje Zásady ZK Vysočina pro poskytování systémové dotace
na pořizování a opravy učebních pomůcek základních uměleckých škol s doporučením,
aby kritéria pro rozhodnutí o udělení dotace byla v zásadách jasně stanovena.
usnesení bylo přijato (10 pro, 0 proti, 0 se zdrţel).
3. Informace o výsledcích jednání pracovní skupiny k problematice odměňování
členů zastupitelstev územních samosprávných celků a z jednání komise pro veř.
správu a legislativu RAK ČR
Drahoslav Oulehla informoval, ţe 18. 2. 2014 proběhlo jednání pracovní skupiny k problematice
odměňování členů zastupitelstev územních samosprávných celků na Ministerstvu vnitra.
Pracovní skupina byla svolána na základě prosincového usnesení vlády č. 960, kterým Vláda
ČR uloţila zpracovat do 30. června 2014 analytický materiál, ve kterém bude navrţena nová
koncepce odměňování členů zastupitelstev ÚSC, a to formou pevné tabulky k výpočtu odměny
zastupitele, a to jedním zákonem namísto N. vl.37/93 Sb. Tato problematika je v počáteční fázi
řešení. Další schůzka proběhne v dubnu 2014. Dále zde byla projednávána fixace odměn
zastupitelů, aby se zamezilo nejasným darováním. V novém zákoně by mělo být stanoveno
i proplácení nevyčerpané dovolené zastupitelů.
Drahoslav Oulehla dále podal informace ze zasedání komise pro veř. správu a legislativu RAK
ČR. Přiblíţil přítomným diskusi o problematice registru smluv a o diskusi k rozšíření kompetencí
NKÚ. Bylo zde navrţeno, aby nově připravovaný sluţební zákon byl přeloţen do meziresortního
připomínkového řízení. Přítomní souhlasili s návrhy řešení uvedených problematik.
Emil Dračka vyjádřil obavu k vedení malých obcí, kde v mnoha případech, s ohledem na sloţitou
administrativní stránku, nechce funkci starosty nikdo zastávat. Přítomní se shodli, ţe tuto
problematiku je nutné řešit. Drahoslav Oulehla připomínku hodnotil za přínosnou s moţností
jejího rozvinutí při debatě o specifikaci podmínek reformy veřejné správy.
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4. Různé
Zdeněk Kadlec informoval přítomné o problematice:
 vrácení Zásad kontrolní činnosti výborů Zastupitelstva Kraje Vysočina k projednání.
Ministerstvo vnitra shledalo za moţné, ţe tyto zásady porušují zásadu legality, Kraj
Vysočina podal vyjádření Ministerstvu vnitra. Předseda Kontrolního výboru ZK poţádal
k těmto zásadám o stanovisko Ústav státu a práva ČR. O dalším vývoji bude LV
informován.
 účtování příjmu u darů od sponzorů (odvod DPH, daně z příjmu). Je tvořen dokument,
který tuto problematiku bude řešit. Dále poukázal na problém spojený s reklamními
sluţbami, kde můţe nastat problém v souvislosti s poskytováním dotací, na tyto sluţby je
nutné ţivnostenské oprávnění.
 monitoringu tisků (vázán na IČO kraje).
 moţnosti zavedení transparentních účtů kraje.
Další zasedání proběhne dne 14. dubna 2014 od 15:00 hod. v sídle Krajského úřadu Kraje
Vysočina, Žižkova 57, Jihlava, zasedací místnost B 1.32.
5. Závěr.
Závěrem předseda LV poděkoval všem přítomným za aktivní účast na výboru.

JUDr. Drahoslav Oulehla
předseda Legislativního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina

JUDr. Miroslav Magrot
tajemník Legislativního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina
Zpracovala a zapsala: Zuzana Škrdlová 10. 3. 2014
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