Zápis z jednání
Legislativního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 7/2014
konaného dne 8. 9. 2014
Přítomni:
1. Pospíchal Petr (místopředseda)

6. Tůma Jan

2. Martinec Jan

7. Oulehla Drahoslav (předseda)

3. Sládková Danuše

8. Dlouhý Michal

4. Šikula Zdeněk

9. Rusová Marie

5. Dračka Emil

10. Magrot Miroslav (tajemník)

Nepřítomni (omluveni):
1. Technik Radim

4. Jirsa Zdeněk

2. Vrzalová Helena

5. Kotrba Karel (tajemník)

3. Havlíček Jiří

Hosté:
1. Krčál Petr (člen Rady Kraje Vysočina)
2. Švarcová Věra (OSV KrÚ)

3. Bína Jiří (OSV KrÚ)
4. Komínová Jana (OKPPCR KrÚ)

Program:
1. Zahájení, presence, schválení zápisu z LV 6/14, programu zasedání LV 7/14;
2. Stav v oblastech zákonodárných iniciativ, připomínkových řízení a vnitřních předpisů
kraje
- Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro udělení ceny Podnik přátelský rodině a
vyhlášení soutěže Podnik přátelský rodině pro rok 2014,
- Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací kraje z prostředků
účelové dotace MPSV a z vlastního rozpočtu kraje poskytovatelům sociálních
služeb v Kraji Vysočina pro rok 2015,
- Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu
společenských a kulturních aktivit obcí Kraje Vysočina souvisejících s oslavami či
připomenutím významných výročí obcí,
- Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací v oblasti neprofesionálního
umění,
- stav návrhu legislat. iniciativy na novelu § 45 z. č. 361/2000 Sb.
(JUDr. Švarcová, Mgr. Holbová, Mgr. Bína, PhDr. Lisá, Mgr. Kotrba, JUDr.
Magrot, JUDr. Oulehla, Zd. Šikula);
3. Informace o stavu přezkumu vybraných Pravidel Rady Kraje Vysočina
(RNDr. Pospíchal, JUDr. Oulehla);
4. Posouzení limitů pro výběrová řízení zadávaná příspěvkovými organizacemi Kraje
Vysočina (Zd. Šikula, JUDr. Oulehla);
5. Různé;
6. Závěr.
1. Zahájení, presence, schválení zápisu z LV 6/14, programu zasedání LV 7/14
Drahoslav Oulehla, předseda Legislativního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina (dále jen
„LV“), přivítal přítomné. Přednesl návrh programu dnešního jednání, který byl 7 hlasy schválen,
jakož i zápis z LV 6/14.
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

Na zasedání se dostavil Jan Martinec.
2. Stav v oblastech zákonodárných iniciativ, připomínkových řízení a vnitřních
předpisů kraje
Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro udělení ceny Podnik přátelský rodině a vyhlášení
soutěže Podnik přátelský rodině pro rok 2014,
Věra Švarcová, vedoucí OSV KrÚ, okomentovala podkladový materiál, který vychází z projektu
„Žijeme a pracujeme na Vysočině“, jež OSV druhým rokem administruje. Zásady jsou zaměřeny
na personální politiku, která by měla směřovat ke slaďování pracovního a rodinného života.
Projekt je zaměřen na malé, střední a velké podniky. Zásady budou vyhlašovány jednou za dva
roky. Přílohou zásad je také dotazník se zaměřením na flexibilitu práce, personální rozvoj
a oblast péče o zaměstnankyně na mateřské a rodičovské dovolené. Výsledkem by mělo být
ocenění, dle podmínek Kraje Vysočina, a putovní cena pro podnik.
Petr Krčál, radní Kraje Vysočina pro oblast sociálních věcí, doplnil, že tato soutěž má podpořit
rodinu jako celek, dále zmínil novou demografickou asociální studii vydanou ČSÚ ČR (výrazné
stárnutí populace, krize rodin – pokles sňatků, výrazná rozvodovost). V rámci projektu je
spolupracováno s 300 podniky, více jak 2/3 podniků uvítaly takový projekt.
Drahoslav Oulehla vznesl připomínku, že v hodnotící komisi není člen Zastupitelstva Kraje
Vysočina. Věra Švarcová reagovala, že tato připomínka je akceptovatelná a budou zásady
upraveny.
Na zasedání se dostavila Danuše Sládková.
Usnesení 07/07/2014/LV
Legislativní výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina
projednal a doporučuje
zastupitelstvu kraje
- schválit Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro udělení ceny Podnik přátelský rodině
dle materiálu LK-07-2014-02a, př. 1
- vyhlásit soutěž „Podnik přátelský rodině“ pro rok 2014 dle Zásad Zastupitelstva Kraje
Vysočina pro udělení ceny Podnik přátelský rodině.
usnesení bylo přijato (9 pro, 0 proti, 0 se zdržel).
Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací kraje z prostředků účelové dotace
MPSV a z vlastního rozpočtu kraje poskytovatelům sociálních služeb v Kraji Vysočina
pro rok 2015
Jiří Bína okomentoval podkladový materiál, na základě něhož bude Kraj Vysočina přerozdělovat
finanční prostředky ze státního rozpočtu. Řídit se bude Metodikou a Rozhodnutím o poskytnutí
dotace MPSV. Nyní není stanoveno, který orgán Kraje Vysočina bude dotace schvalovat.
Jan Tůma vznesl dotaz, zdali je počítáno s cílenou informovaností. Jan Bína reagoval, že
proběhl seminář a jsou plánovány další semináře a konzultace.
Petr Krčál doplnil, že již dva roky je plánovaná změna v přechodu financování na kraje a je
vycházeno ze zákona o sociálních službách.
V Kraji Vysočina je na 230 poskytovatelů sociální péče. V zásadách jsou dány vzorce k výpočtu
pro rozdělování finančních prostředků, tak aby principy rozdělování byly pro poskytovatele
sociální péče spravedlivé.
Marie Rusová doporučila, aby u nových zásad ZK, za časový úsek proběhla analýza a následně
došlo k případným úpravám.
Usnesení 08/07/2014/LV
Legislativní výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina
projednal a doporučuje
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zastupitelstvu Kraje vysočina
 schválit Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací kraje z prostředků
účelové dotace MPSV a z vlastního rozpočtu kraje poskytovatelům sociálních služeb
v Kraji Vysočina pro rok 2015 dle materiálu LV-07-2014-2b, př. 1 a
 vyhlásit Výzvu k podávání žádostí o dotace na rok 2015 dle materiálu LV-07-2014-2b,
př. 2.
usnesení bylo přijato (9 pro, 0 proti, 0 se zdržel).
Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu společenských
a kulturních aktivit obcí Kraje Vysočina souvisejících s oslavami či připomenutím významných
výročí obcí
Jana Komínová, okomentovala aktualizaci Zásad. Na základě zkušeností z administrací žádostí
je nutno v zásadách specifikovat, že nelze v rámci těchto Zásad žádat na akce, jako jsou
sympózia a konference. Dotaci lze poskytnout na jednorázovou akci realizovanou v maximálně
třech po sobě jdoucích kalendářních dnech. Finanční alokace činí 1 mil. Kč, došlo ke snížení
dotace na jednoho žadatele na max. 100 tis. Kč (dotace jsou přidělovány dle koeficientu). Dále
byla upravena smlouva, aby byla v souladu s legislativními normami (nový občanský zákoník).
Uznatelné náklady na upomínkové předměty byly stanoveny na max. 10% dotace. Publicita byla
upravena v souladu s pravidly a OSH.
Drahoslav Oulehla se dotázal, zda neběží nějaké řízení dle starých zásad. Musí být dořešena
právní jistota, dle jakých zásad bude jejich nárok posuzován. Miroslav Magrot doplnil, že by
tomuto bylo zamezeno, pokud by Zásady byly předloženy ke schválení na prosincovém
zasedání Zastupitelstva Kraje Vysočina.
Usnesení 09/07/2014/LV
Legislativní výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina
projednal a doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací
na podporu společenských a kulturních aktivit obcí Kraje Vysočina souvisejících s oslavami
či připomenutím významných výročí obcí
usnesení bylo přijato (9 pro, 0 proti, 0 se zdržel).
Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací v oblasti neprofesionálního umění
Jana Komínová okomentovala, že bylo třeba tato Pravidla aktualizovat a sladit s ostatními
dotačními tituly. Pravidla původně vznikla na podporu folklorních sdružení a souborů. Byla zde
alokována částka 400 tis. Kč. Pravidla musí být v souladu se systémem „Edotace“. Hlavní
změnou je, že žadatelé budou v projektu vykazovat celkové náklady na projekt a dotace bude
představovat max. 60% z celkových nákladů na projekt (nyní pouze do výše dotace).
Dále je zde akcentována snaha motivovat v činnosti folklorní sdružení a soubory.
Drahoslav Oulehla doplnil, že musí být zamezeno souběhu účinnosti stávajících a nových
Pravidel.
Usnesení 10/07/2014/LV
Legislativní výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina
projednal a doporučuje
radě kraje schválit Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací v oblasti
neprofesionálního umění
usnesení bylo přijato (9 pro, 0 proti, 0 se zdržel).
stav návrhu legislat. iniciativy na novelu § 45 z. č. 361/2000 Sb.
Zdeněk Šikula informoval, že pokud se novelizace nepodaří prosadit panem hejtmanem v rámci
novelizace zákona o silničním provozu, hejtman navrhne novelu na zasedání Poslanecké
sněmovny. Byl osloven v této věci i předseda Senátu ČR.
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Drahoslav Oulehla doplnil, že by možnost byla oslovit politické kluby.
Marie Rusová doplnila, že možností by bylo i iniciovat poslance k vyjádření návrhu
na ministerstvo dopravy.
3. Informace o stavu přezkumu vybraných Pravidel Rady Kraje Vysočina
Drahoslav Oulehla poděkoval členům LV za zpracované připomínky. Nyní budou
připomínkovaná Pravidla Rady Kraje Vysočina předána příslušným odborům. O stanoviscích
budou členové informováni. Případné neshody budou s odbory konzultovány na zasedání LV.
4. Posouzení limitů pro výběrová řízení zadávaná příspěvkovými organizacemi Kraje
Vysočina
Zdeněk Šikula upozornil na rozdíl v limitech pro výběrová řízení, kdy v zákoně je ukotvena
finanční částka ve výši 2 mil. Kč, ale v pravidlech Rady Kraje je finanční částka stanovena
na 200 tis. Kč. Otázkou je, zdali by nebylo efektivnější tuto částku 200 tis. Kč navýšit, aby bylo
zamezeno, opakující se administrativě pro příspěvkové organizace Kraje Vysočina. Návrh
na přehodnocení výše limitu pro výběrová řízení zadávaná příspěvkovými organizacemi Kraje
Vysočina bude radě kraje předložen v Závěrech z přezkumu vybraných Pravidel Rady Kraje
Vysočina.
5. Různé
Další zasedání proběhne dne 13. října 2014 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

JUDr. Miroslav Magrot
tajemník Legislativního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina
Zpracovala a zapsala: Zuzana Škrdlová 8. 9. 2014
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