Zápis z jednání
Legislativního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 4/2014
konaného dne 14. 4. 2014
Přítomni:
1. Technik Radim

7. Oulehla Drahoslav (předseda)

2. Pospíchal Petr (místopředseda)

8. Dlouhý Michal

3. Martinec Jan

9. Rusová Marie

4. Šikula Zdeněk

10. Jirsa Zdeněk

5. Dračka Emil

11. Kotrba Karel (tajemník)

6. Tůma Jan

12. Magrot Miroslav (tajemník)

Nepřítomni (omluveni):
1. Sládková Danuše

3. Havlíček Jiří

2. Vrzalová Helena
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 - idea legislat. iniciativy na novelu § 45 z. č. 361/2000 Sb.
(JUDr. Miroslav Magrot, JUDr. Oulehla, Zd. Šikula);
3. Informace o výsledcích jednání pracovní skupiny k problematice odměňování členů
zastupitelstev územních samosprávných celků (JUDr. Oulehla);
4. Různé;
5. Závěr.
1. Zahájení, presence, schválení zápisu z LV 3/14, programu zasedání LV 4/14
Drahoslav Oulehla, předseda Legislativního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina (dále jen
„LV“), přivítal přítomné. Přednesl návrh programu dnešního jednání, který byl 8 hlasy schválen,
jakož i zápis z LV 3/14.
2. Stav v oblastech zákonodárných iniciativ, připomínkových řízení a vnitřních
předpisů kraje
Drahoslav Oulehla a Zdeněk Šikula přítomné informovali o návrhu na doplnění § 45 zák.
č. 361/2000 Sb., dle podnětu Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace,
ve kterém jsou uvedeny důvody a návrh znění doplnění. Hlavním důvodem je dosažení
informovanosti správce komunikace o překážkách provozu a tím vytvoření předpokladů, aby
mohl přijímat účinná řešení.
V předmětném ustanovení je postrádáno jednoznačné vyrozumění vlastníka (správce) pozemní
komunikace o překážce provozu na pozemních komunikacích, kterou zjistila policie, nebo jí byla
ohlášena.
V souvislosti s během novely tohoto dané zák. vládou jeví se za vhodné o návrhu jednat
s některým z poslanců, aby jej načetli při projednávání v PS Parlamentu sami.
Návrh doplnění do ustanovení § 45 odst. 4 zák. č. 361/2000 Sb.:
„Je-li překážkou provozu na pozemní komunikaci vozidlo, rozhoduje o jeho odstranění policista
nebo strážník obecní policie; vozidlo se odstraní na náklad jeho provozovatele. O této
skutečnosti se bezodkladně vyrozumí vlastník (správce) pozemní komunikace.“
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Přítomní s tímto doplněním souhlasili s doporučením specifikace charakteru vozovky a překážky
na vozovce.
Úkol: Specifikace návrhu na doplnění ustanovení § 45 odst. 4 zák. č. 361/2000 Sb.
Odpovídá - Zdeněk Šikula a Karel Kotrba za formulaci návrhu,
- Drahoslav Oulehla za přípravu důvodové zprávy (vše do LV 05/14),
- Miroslav Magrot za sledování postupu zák. změny z. č. 361/2000 Sb.
navrhované vládou.
Během jednání o tomto bodě se na jednání dostavili Marie Rusová a Radim Technik (15:10).
3. Informace o výsledcích jednání pracovní skupiny k problematice odměňování
členů zastupitelstev územních samosprávných celků
Drahoslav Oulehla informoval o námětech projednávaných pracovní skupinou, které se týkaly
odměňování členů zastupitelstev územních samosprávných celků, a to konkrétně:
- Návrh na snížení odměny ke skončení funkčního období zastupitele na trojnásobek
měsíční odměny (nyní činí šestinásobek měsíční odměny - jen u zastup. obcí);
- Návrh na možnost odměny při zániku mandátu, odvolání nebo vzdání se funkce až
na trojnásobek měsíční odměny (s výjimkou odvolání z důvodu spáchání trestné
činnosti);
- Mimořádné odměny jsou a budou nepřípustné;
- Návrh stanovení odměny za výkon dlouhodobého zástupu zastupitele (nepřetržitě
déle než 4 týdny) na výši odměny zastupované osoby;
- Návrh pevného tvaru usnesení v odměňování za funkci zastupitele tak, aby bylo
jednoznačné a na osobu;
- Návrh ke stanovení jedné odměny, a to té nejvyšší, za výkon několika funkcí
souběžně;
- Proplácení nevyčerpané dovolené zastupitelů – není-li pevně stanovena pracovní
doba, nelze stanovit počet dní dovolené, tudíž i nevyčerpanou dovolenou a nelze ji
proplácet.
 Přítomní se po diskusi shodovali, že tento návrh je nesystémový.
Dále Drahoslav Oulehla informoval o změně kategorizace krajů a seznámil přítomné s návrhem
konkretizace odměn zastupitelů v dané tabulce, kterou dal přítomným k seznámení nahlédnout.
4. Různé
Drahoslav Oulehla podal informaci ze zastupitelstva kraje, kde klub ODS podal návrh
k pozastavení Zásad kontrolní činnosti výborů Zastupitelstva Kraje Vysočina na Ministerstvo
vnitra. Po dotazu z Ministerstva vnitra klub ODS navrhl na jednání zastupitelstva kraje
pozastavení zásad. Tento návrh nebyl na zastupitelstvo kraje zařazen. Drahoslav Oulehla navrhl
vyčkat oficiálního vyjádření Ministerstva vnitra a tím se bude nejen LV, ale i ZK zabývat.
Dále informoval, že byly předkladatelem staženy ze zastupitelstva Zásady Zastupitelstva
pro poskytnutí dotací obcím na opravy nebo repase mobilní požární techniky jednotek požární
ochrany obcí v Kraji Vysočina (rozlišení hasičských jednotek, specifická hodnotící kritéria), bude
předloženo ke schválení na dalším zasedání zastupitelstva kraje. Ostatní zásady ZK schválilo.
Další zasedání proběhne dne 12. května 2014 od 15:00 hod. v sídle Krajského úřadu Kraje
Vysočina, Žižkova 57, Jihlava, zasedací místnost B 1.32.
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5. 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 14. 4. 2014
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