Zápis z jednání
Legislativního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 5/2012
konaného dne 14. 5. 2012
Přítomni:
1. Míka Jan

5. Rusová Marie

2. Pospíchal Petr

6. Dlouhý Míchal

3. Uchytil Jiří

7. Kotrba Karel (tajemník)

4. Oulehla Drahoslav (předseda)

8. Magrot Miroslav (tajemník)

Nepřítomni (omluveni):
1. Weis Vojtěch

4. Komínek Josef

2. Lempera Oldřich

5. Kliment Luboš (místopředseda)

3. Bečková Zdeňka

Hosté:
1. Petr Martin (ODSH)

Program:
1. Zahájení, presence, schválení programu, kontrola úkolů;
2. Vnitřní předpisy kraje:


Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina Zásady pro udělení ceny krajského kola Dopravní
soutěže mladých cyklistů (Ing. Martin Petr);

3. Informace o plnění zaměření LV do oblasti zákonodárných iniciativ - věci novely tisk. zák.
a kontrolního řádu, (Dr. Oulehla, Mgr. Kotrba);
4. Závěr k zákonodárné iniciativě „Sb.“;
5. Informace o plnění zaměření LV do oblasti připomínkových řízení (Mgr. Magrot);
6. Závěr přezkumu vybraných zásad ZK (Dr. Oulehla);
7. Různé;
8. Závěr.
1. Zahájení, presence, schválení zápisu a programu, kontrola úkolů
Drahoslav Oulehla, předseda Legislativního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina (dále jen
„LV“), přivítal přítomné členy a konstatoval, že členové výboru, kteří nejsou přítomni, byli
jednotlivě osloveni k navrženým materiálům a vyjádřili s nimi souhlas bez připomínek. Vzhledem
k tomu, že nikdo nevznesl připomínku k zápisu ze zasedání LV č. 04/2012 přednesl návrh
programu dnešního zasedání. Takto navržený program byl schválen.
2. Vnitřní předpisy kraje
 Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina Zásady pro udělení ceny krajského kola Dopravní
soutěže mladých cyklistů

tel.: 564 602 254, fax: 564 602 422, e-mail: posta@kr-vysocina.cz, internet: www.kr-vysocina.cz
IČ: 70890749, bankovní spojení: Volksbank CZ, a.s., č.ú.: 4050005000/6800

Během jednání se dostavil člen výboru Michal Dlouhý.
Martin Petr okomentoval podkladový materiál. Ministerstvo dopravy každoročně vyhlašuje
Dopravní soutěž mladých cyklistů pro družstva cyklistů ve věkové kategorii 10 – 12 let a 13 – 15
let. Kraj Vysočina se k této aktivitě na úseku prevence v oblasti bezpečnosti silničního provozu
připojuje a pořádá krajské kolo Dopravní soutěže mladých cyklistů. Krajského kola Dopravní
soutěže mladých cyklistů se účastní základní školy a víceletá gymnázia v Kraji Vysočina.
Vítězové krajského kola se účastní celostátního finále Dopravní soutěže mladých cyklistů.
Příprava dětí a dopravní výuka přispívá výraznou měrou ke zvýšení bezpečnosti a ochrany dětí
v silničním provozu na pozemních komunikacích v Kraji Vysočina a tím i k naplňování Koncepce
bezpečnosti silničního provozu v Kraji Vysočina. Každoroční udělení Ceny je spojeno
s odměnou ve výši 25 000 Kč za 1. místo v každé kategorii, 15 000 Kč za 2. místo v každé
kategorii a 10 000 Kč za 3. místo v každé kategorii. Jan Míka pohovořil o projektu „fóliových
hřišť“ v Havlíčkově Brodě. Vznesl dotaz, zda ODSH plánuje vypsat GP, který by byl zaměřen na
„fóliová hřiště“. Martin Petr odpověděl, že v současné době se takový GP nepřipravuje.
V letošním roce byl vypsán GP „Podpora budování dětských dopravních hřišť 2012“.
Usnesení 09/05/2012/LV
Legislativní výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina
projednal a doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina Zásady pro udělení ceny
krajského kola Dopravní soutěže mladých cyklistů.
Usnesení bylo přijato 6 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
3. Informace o plnění zaměření LV do oblasti zákonodárných iniciativ - věci novely
tisk. zák. a kontrolního řádu
Drahoslav Oulehla informoval o změně návrhu zákonu č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech
při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon), ve znění
pozdějších předpisů. Cílem návrhu zákona je zavedení opatření, jež budou směřovat k úpravě
vydávání periodického tisku orgány územních samosprávných celků, ve smyslu poskytování
objektivních a vyvážených informací s výslovným zakotvením požadavku objektivity a
vyváženosti informací šířených veškerými informačními prostředky. Sdělil, že od posledního
zasedání legislativního výboru k žádným změnám nedošlo.
Drahoslav Oulehla informoval o kontrolním řádu. Od posledního zasedání legislativního výboru
proběhlo 2. a 3. čtení zákona, kde po 3. čtení byl návrh zákona schválen. Senát se jím dosud
nezabýval, takže stojí otázka nakolik je vhodné v přípravě novely pravidel kontrolní činnosti za
tohoto stavu a před koncem volebního období pokračovat. Marie Rusová vznesla podnět, aby
tento materiál byl projednán až v příštím volebním období. Přítomní členové se jednotně shodli
na přesunutí tohoto materiálu na příští volební období.
4. Závěr k zákonodárné iniciativě „Sb.“
Drahoslav Oulehla okomentoval podkladový materiál. Podstatou návrhu bylo zákonné stanovení
rovnocenného užití elektronické podoby Sbírky zákonů k jeho listinné podobě. Emancipací obou
forem by odpadla pro povinné subjekty (tedy zejm. pro obce a města) povinnost odebírat a
uchovávat Sbírku zákonů v listinné podobě.
Usnesení 10/05/2012/LV
Legislativní výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina
projednal
legislativní stav a vývoj zákonodárné iniciativy přijaté usnesením Zastupitelstva Kraje Vysočina
č. 0610/07/2011/ZK a
doporučuje
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Zastupitelstvu Kraje Vysočina toto usnesení zrušit.
Usnesení bylo přijato 6 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
Úkol: Tajemníci předloží pro radu s určením na červnovém zasedání zastupitelstva materiál
týkající se zrušení usnesení zastupitelstva kraje č. 0610/07/2011/ZK.
5. 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.
6. Závěr přezkumu vybraných zásad ZK
Drahoslav Oulehla informoval členy výboru o závěru přezkumu vybraných zásad ZK. Pracovní
skupiny, které implementovaly přezkum zásad v praxi, zaslaly výsledky předsedovi LV.
Legislativní výbor doporučuje ve všech nově vydávaných zásadách ZK (s možností vztáhnout
toto doporučení i na pravidla RK) v části přechodná a závěrečná ustanovení jasně vymezovat
vztah plynoucí ze spolupůsobení dřívějších a pozdějších zásad ZK. Vyřadit z informačního
systému kraje již neaktuální Zásady ZK na realizaci Standardu ICT vybavení organizací
zřizovaných krajem Vysočina 2011 ze dne 14. 12. 2010 č. 13/10. V rámci aktualizace Zásad ZK
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 ze dne 16. 9. 2008 č. 11/08 v čl. 3/3, větě poslední změnit
formulaci na: „Absolutní částka dotace k vyplacení bude vypočtena po kontrole vyúčtování a
závěrečné zprávy z realizace Projektu“. Materiál bude předložen radě kraje k případnému
využití.
Úkol: Koordinátorka připraví tento materiál radě kraje k projednání.
Usnesení 11/05/2012/LV
Legislativní výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina
schválil
závěr přezkumu vybraných zásad zastupitelstva kraje provedeného na základě plánu činnosti
legislativního výboru na rok 2012.
Usnesení bylo přijato 6 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
7. Různé
Další zasedání proběhne dne 11. června 2012 od 15:00 hod. v sídle Krajského úřadu Kraje
Vysočina, Žižkova 57, Jihlava, zasedací místnost B 1.32.
8. Závěr
Závěrem předseda LV poděkoval všem přítomným za aktivní účast na výboru.

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

JUDr. Drahoslav Oulehla
předseda Legislativního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina
Zpracovala a zapsala: Eva Charvátová dne 15. 5. 2012
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