Plán činnosti Legislativního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina na r. 2016
Výbor legislativní schází se zpravidla jednou měsíčně, a to první úterý v měsíci od 15,00
hod. v místnosti, která budiž upřesněna v pozvánce, jejíž včasné odeslání i s návrhem
programu a doprovodnými materiály členům zabezpečí předseda. Průběh každého zasedání
se podchycuje zápisem, který schvaluje následující jednání LV.
Výbor legislativní zejména :
I.
působí jako analytický prvek a informační centrum kraje, coby připomínkového místa kraje
k předkládaným vládním návrhům zákonů pro PS Parlamentu ČR, podzákonných předpisů
a aktů nenormativní povahy.
zaměření : objektivně vyplývá z podnětů mimo vliv LV a jeho rozsah je úměrný aktivitě vlády
a ústředních orgánů státní správy v legislativní oblasti i mimo ni (s předpokladem více než
200 jednotlivých připomínkovaných norem v r. 2016)
Členové LV za rok 2015 k datu dne 22/12 celkem k připomínkování posuzovali 252 věcí :
-

3 věcné záměry zákona,
61 zákonů,
102 vyhlášek,
27 nařízení vlády,
3 směrnice,
63 usnesení vlády, plánů, politik, programů, zpráv, harmonogramů, aj. vládních
materiálů a podkladů ústředních orgánů státní správy,
k nimž podali 72 připomínek, z nichž 66 bylo uplatněno.

II.
posuzuje a připomínkuje vydané a připravované řídící právní akty v samostatné
působnosti kraje (Zásady ZK), jejich zákonnost, vzájemnou uplatnitelnost, aktuálnost,
přehlednost a použitelnost, a to v plném rozsahu, se zřetelem na vyšší hospodárnost řízení
jejich prostřednictvím
zaměření : objektivně vyplývá ze všech nově připravovaných, měněných resp. rušených
zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina a výběrově tak i Pravidel RK v případech, kde
to doporučí Rada kraje, resp. navrhovatel.
Aktuálně LV v r. 2016 přezkoumá mimo toto zaměření stávající Pravidla RK v oblastech :
-

Pravidla RK Vysočina, kterými se stanoví účtový rozvrh příspěvkových organizací
(OAPŘ);

-

Pravidla RK Vysočina o hodnocení ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných
krajem (OddŘLZ);

-

Statut Sociálního fondu a pravidla hospodaření s prostředky Sociálního fondu
(OddŘLZ);

-

Pravidla RK Vysočina pro přijímání a vyřizování stížností (OddVK).
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-

Pravidla RK Vysočina pro přijímání a vyřizování peticí (OddVK);

-

Pravidla RK Vysočina pro poskytování darů na údržbu veřejné zeleně v průjezdních
úsecích obcí Kraje Vysočina (ODSH);

-

Pravidla RK Vysočina pro sestavování
pro odpisování dlouhodobého majetku (OE);

-

Pravidla RK Vysočina pro úhradu nákladů na pořízení změny územního plánu
vyplývající ze Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina (OÚPSŘ);

-

Pravidla RK Vysočina o zajištění odborných praxí a stáží ve zdravotnických
zařízeních zřizovaných krajem Vysočina (OZ).
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III.
a)

prostřednictvím předsedy LV uplatňuje svoje návrhy a připomínky ve stálé pracovní
skupině MV ČR pro odměňování zastupitelů obcí a krajů a v komisi RAK ČR
pro legislativu a veřejnou správu;

b)

spolupracuje s ostatními orgány KZ, RK a KrÚ, podílí se s nimi na společných
akcích, doplňuje jejich pracovní skupiny a nabízí uplatnění do vlastních pracovních
skupin;

c)

z pověření Zastupitelstva Kraje Vysočina plní další úkoly.

Tento materiál byl dne 5. ledna t. r. projednán na LV 01/16 se závěrem schvalujícím.

JUDr. Drahoslav Oulehla v. r.
předseda Legislativního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina

