Zápis z jednání Legislativního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina
č. 1/2010
konaného dne 11. 1. 2010
Přítomni:
1. Míka Jan

5. Oulehla Drahoslav (předseda)

2. Pospíchal Petr

6. Rusová Marie

3. Bečková Zdeňka

7. Kotrba Karel (tajemník)

4. Nekula Jan

8. Magrot Miroslav (tajemník)

Nepřítomni (omluveni):
1. Weis Vojtěch

4. Malá Alena

2. Lempera Oldřich

5. Havlíček Jiří (místopředseda)

3. Kafoňková Simona

Hosté:
1. Běhounek Jiří (hejtman kraje Vysočina)

2. Kadlec Zdeněk (KrÚ)

Program:
1. Zahájení, presence, schválení zápisu a programu, kontrola úkolů;
2. Informace o plnění zaměření LV do oblasti zákonodárných iniciativ Informace o plnění
zaměření LV do oblasti zákonodárných iniciativ a o plnění zaměření LV do oblasti vnitřních
předpisů kraje (mgr. Kotrba)
- projednání iniciativy ke změně názvu kraje;
3.

Informace o plnění zaměření LV do oblasti připomínkových řízení (Mgr. Magrot);

4. Informace o projednání zprávy o činnosti LV za r. 2009 a plánu na r. 2010 na KZ 15/12/09 –
konkretizace plánu do věcného, personálního a časového rozložení (dr.Oulehla);
5. Různé;
6. Závěr.
1. Zahájení, presence, schválení programu, kontrola úkolů
Dr. Oulehla, předseda Legislativního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina (dále jen „LV“),
přivítal přítomné členy a hosty a zahájil jednání. Dle počtu přítomných konstatoval, že je výbor
usnášeníschopný. Vzhledem k tomu, že nikdo nevznesl připomínku k zápisu ze zasedání LV č.
9/2009, přednesl návrh programu dnešního zasedání.
Takto navržený program byl 6 hlasy schválen.
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2. Informace o plnění zaměření LV do oblasti zákonodárných iniciativ Informace o
plnění zaměření LV do oblasti zákonodárných iniciativ a o plnění zaměření LV do
oblasti vnitřních předpisů kraje (mgr. Kotrba) - projednání iniciativy ke změně
názvu kraje;
Mgr. Kotrba okomentoval podkladový materiál. Doplnil, že se jedná o změnu ústavního zákona a
snahou je dostat tento materiál na nejbližší jednání poslanecké sněmovny k projednání. Dr.
Oulehla dodal, že tento materiál byl projednán na schůzi s poslanci a senátory, které se
uskutečnilo na Krajském úřade kraje Vysočina.
MUDr. Běhounek sdělil, že tento materiál bude na programu jednání únorového zasedání
zastupitelstva kraje. Zdeňka Bečková řekla, že je to jistě dobrý krok, ale určitě to bude mít
následky.
Usnesení 01/01/2010/LV
Legislativní výbor
schvaluje
souhlasné stanovisko k otázce změny názvu kraje
Usnesení bylo přijato 6 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
Ing. Kadlec podal informace týkající se Krajského úřadu kraje Vysočina. Stále se vracíme
k problematice obnovitelných zdrojů – fotovoltaické elektrárny, větrné elektrárny. Na Radě kraje
Vysočina č. 2/2010 budeme řešit změnu systému vyplácení darů za uhrazené regulační
poplatky. Zpřísnili jsme pravidla ohledně docházkového systému a budeme novelizovat některé
vnitřní předpisy. MUDr. Běhounek dodal, že tento krok vítá a bude ho plně podporovat.

3. Informace o plnění zaměření LV do oblasti připomínkových řízení
Mgr. Magrot informoval členy LV o skončených a probíhajících připomínkových řízeních k
návrhům právních předpisů a materiálům nelegislativní povahy.
Dr. Oulehla požádal, zda mohou být posílané materiály jednotně číslovány.
Úkol: Mgr. Magrot bude členům výboru zasílat materiály, které budou jednotně číslovány.
4. Informace o projednání zprávy o činnosti LV za r. 2009 a plánu na r. 2010 na KZ
15/12/09 – konkretizace plánu do věcného, personálního a časového rozložení
Dr. Oulehla sdělil, že Zastupitelstvo kraje Vysočina vzalo na vědomí zprávu o činnosti
Legislativního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina za rok 2009 a schválilo plán činnosti na rok
2010.
Plán činnosti je rozdělen do několika okruhů. Do příštího zasedání (8.2.2010) členové navrhnou
témata event. metodiku, jak se podílet na pnění plánu LV.
5. Různé
Dr. Oulehla informoval členy výboru o dopisu, který byl zaslán panem Navrátilem na krajský
úřad, ve kterém se obrací na pana hejtmana ohledně pomoci s offroadovými dopravními
prostředky v lesních prostorech. MUDr. Běhounek požádal LV o názor k této žádosti. Členům
výboru bude tento materiál zaslán prostřednictvím koordinátorky výboru. Marie Rusová vznesla
dotaz, zda by bylo možné dostávat přehled projednaných bodů z poslanecké sněmovny. Dr.
Oulehla sdělil, že Mgr. Magrot bude každý měsíc informovat členy výboru o projednaných
bodech ze sněmovny.
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6. Závěr
Další zasedání proběhne 8. února 2010 od 15.00 hod.
Závěrem předseda LV poděkoval všem přítomným za aktivní účast na výboru.

Drahoslav Oulehla v. r.
předseda Legislativního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina

Zpracovala a zapsala Eva Charvátová dne 15. 1. 2010
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