Zápis z jednání Legislativního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina
č. 1/2012
konaného dne 9. 1. 2012
Přítomni:
1. Míka Jan

7. Rusová Marie

2. Pospíchal Petr

8. Oulehla Drahoslav (předseda)

3. Lempera Oldřich

9. Dlouhý Michal

4. Bečková Zdeňka

10. Kotrba Karel (tajemník)

5. Uchytil Jiří

11. Magrot Miroslav (tajemník)

6. Komínek Josef

Nepřítomni (omluveni):
1. Kliment Luboš (místopředseda)

2. Weis Vojtěch

Program:
1. Zahájení, presence, schválení programu, kontrola úkolů;
2. Informace o plnění zaměření LV do oblasti zákonodárných iniciativ


stav zákonodárné iniciativy k novele zákona o Sbírce zákonů (Mgr. Kotrba);

3. Vnitřní předpisy kraje – návrhy změn (Mgr. Kotrba);
4. Informace o plnění zaměření LV do oblasti připomínkových řízení (Mgr. Magrot);
5. Informace o výsledku projednání plánu LV na r. 2012 na ZK č. 7/11 – konkretizace plánu do
věcného, personálního a časového rozložení (dr. Oulehla);
6. Různé;
7. Závěr.

Zápis k jednotlivým bodům:
ad 1. Zahájení, presence, schválení programu, kontrola úkolů
JUDr. Drahoslav Oulehla, předseda Legislativního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina, přivítal
přítomné členy a hosty a zahájil jednání. Dle počtu přítomných konstatoval, že je výbor
usnášeníschopný.
Na jednání se dostavil člen výboru Jan Míka.
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Vzhledem k tomu, že nikdo nevznesl připomínku k zápisu z jednání LV č. 10/2011, přednesl
návrh programu dnešního jednání. Takto navržený program byl 8 hlasy schválen.
ad 2. Informace o plnění zaměření LV do oblasti zákonodárných iniciativ
Na jednání se dostavil člen výboru Josef Komínek.
Drahoslav Oulehla podal přítomným informaci o přijaté zákonodárné iniciativě – návrhu zákona,
kterým se mění zákon č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, ve
znění pozdějších předpisů, a to včetně průběhu jeho schvalování na zasedání Zastupitelstva
Kraje Vysočina č. 7/11 dne 13. 12. 2011. Ke zprávě nebylo připomínek ani návrhů.
ad 3. Vnitřní předpisy kraje – návrhy změn
Karel Kotrba potvrdil, že na probíhající jednání LV nebyly předloženy vnitřní předpisy
k posouzení výborem. Na příští únorové jednání již některé odbory zásady připravují.
Drahoslav Oulehla v této souvislosti tajemníkovi Karlu Kotrbovi připomenul, aby byly zásady
předloženy rovněž ve změnovém režimu, a to z důvodu snadnějšího vyhledání změn v daných
předpisech.
ad 4. Informace o plnění zaměření LV do oblasti připomínkových řízení
Miroslav Magrot informoval členy LV o skončených a probíhajících meziresortních
připomínkových řízeních k návrhům právních předpisů a materiálům nelegislativní povahy,
především zdůraznil vyhlášení velkého množství reformních zákonů ve Sbírce zákonů na
sklonku roku 2011. Marie Rusová ve svém komentáři podotkla, že část poslanců podala ústavní
stížnost na projednání reformních zákonů, takže bude důležité sledovat konečné rozhodnutí
Ústavního soudu.
ad 5. Informace o výsledku projednání plánu LV na r. 2012 na ZK č. 7/11 – konkretizace
plánu do věcného, personálního a časového rozložení
Drahoslav Oulehla shrnul skutečnosti týkající se schváleného plánu LV na rok 2012. Mimo
standardních pokračujících úkolů ve druhém a třetím koši, tzn. vnitřní předpisy kraje a
meziresortní připomínková řízení, přibyla nově uplatněná zákonodárná iniciativa k novele
zákona č. 309/1999 Sb. a přezkum Pravidel kontrolní činnosti kontrolního a finančního výboru
přijatých dle usnesení ZK-06-2001-16. Drahoslav Oulehla zdůraznil, že vláda na konci roku 2011
schválila zákon kontrolní řád, přičemž připomínky k pravidlům mohou být nastíněny legislativním
návrhem nového kontrolního řádu.
Drahoslav Oulehla dále pohovořil o neméně důležitém bodu Plánu LV na rok 2012, a to
přezkumu komplexu zásad na úseku regionálního rozvoje, informatiky a strategických rezerv.
Jedná se celkově o 5 zásad, přičemž na zasedání ZK č. 7/11 ze dne 13. 12. 2011 přijaté zásady
týkající se obnovy venkova, Místní Agendy 21 a Zdraví 21 jsou z přezkumu vyloučeny.
Drahoslav Oulehla přednesl složení členů jednotlivých pracovních skupin, které budou
implementovat přezkum zásad v praxi:
Pracovní skupina č. 1 (oblast informatiky a strategických rezerv)
členové: Oulehla Drahoslav (vedoucí pracovní skupiny), Bečková Zdeňka, Weis Vojtěch, Dlouhý
Michal
Pracovní skupina č. 2 (oblast regionálního rozvoje I. – investiční pobídky, místní akční skupiny)
členové: Kliment Luboš (vedoucí pracovní skupiny), Kotrba Karel, Rusová Marie, Lempera
Oldřich, Komínek Josef
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Pracovní skupina č. 3 (oblast regionálního rozvoje II. - dofinancování projektů nestátních
neziskových organizací)
členové: Pospíchal Petr (vedoucí pracovní skupiny), Magrot Miroslav, Míka Jan, Uchytil Jiří

Pracovní skupiny mají za úkol zejména posuzovat otázky právní (např. derogace, případná
legisvakance a intertemporalita), lze však učinit i nález vedlejší týkající se otázek neprávních či
celkové nesrozumitelnosti. Drahoslav Oulehla pošle pracovním skupinám všechny potřebné
dokumenty v elektronické podobě. Zdůraznil, že projednání závěrů předpokládá na dubnovém
jednání LV, z čehož plyne, že pracovní skupiny zašlou své konečné výsledky předsedovi LV
do 31. 3. 2012. Tím LV splní svou danou povinnost přezkumu komplexu všech zásad přijatých
ZK.

Usnesení 01/01/2012/LV
Legislativní výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina
zahajuje
přezkum Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina:
 na realizaci Standardu ICT vybavení organizací zřizovaných krajem Vysočina 2011;
 pro poskytování účelových dotací z rozpočtu kraje Vysočina Místním akčním skupinám
Vysočiny,
 kterými se upravují investiční pobídky kraje Vysočina;
 pro poskytování dotací z rozpočtu kraje Vysočina na dofinancování projektů nestátních
neziskových organizací realizovaných v rámci Regionálního operačního programu NUTS
2 Jihovýchod v oblasti podpory 3.2;
 Statut Fondu strategických rezerv Vysočiny;
ustanovuje
složení:
 Pracovní skupiny č. 1 pro oblast informatiky a strategických rezerv ve složení Oulehla
Drahoslav (vedoucí pracovní skupiny), Bečková Zdeňka, Weis Vojtěch, Dlouhý Michal;
 Pracovní skupiny č. 2 pro oblast regionálního rozvoje I. – investiční pobídky, místní akční
skupiny ve složení Kliment Luboš (vedoucí pracovní skupiny), Kotrba Karel, Rusová
Marie, Lempera Oldřich, Komínek Josef;
 Pracovní skupina č. 3 pro oblast regionálního rozvoje II. - dofinancování projektů
nestátních neziskových organizací ve složení Pospíchal Petr (vedoucí pracovní skupiny),
Magrot Miroslav, Míka Jan, Uchytil Jiří;
určuje
termín ukončení přezkumu pracovními skupinami k 31. 3. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

ad 6. Různé
Petr Pospíchal vznesl dotaz, zda by nebylo vhodné členy LV informovat o všech termínech
jednání LV v roce 2012. Drahoslav Oulehla následně tyto informace poskytl.
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ad 7. Závěr
Další jednání proběhne dne 13. února 2012 od 15.00 hod. v sídle Krajského úřadu Kraje
Vysočina, Žižkova 57, Jihlava, zasedací místnost B 1.32.
Závěrem předseda LV poděkoval všem přítomným za aktivní účast na jednání.

Mgr. Karel Kotrba, MSc., v. r.
tajemník Legislativního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina

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

Zpracoval a zapsal Mgr. Miroslav Magrot dne 10. 1. 2012

Číslo stránky

KUJI: 3026/2012

4

