Zápis z jednání Legislativního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina
č. 2/2010
konaného dne 08. 02. 2010
Přítomni:
1. Míka Jan

6. Oulehla Drahoslav (předseda)

2. Weis Vojtěch

7. Rusová Marie

3. Lempera Oldřich

8. Havlíček Jiří (místopředseda)

4. Bečková Zdeňka

9. Kotrba Karel (tajemník)

5. Nekula Jan

10. Magrot Miroslav (tajemník)

Nepřítomni (omluveni):
1. Pospíchal Petr

3. Malá Alena

2. Kafoňková Simona

Program:
1. Zahájení, presence, schválení zápisu a programu, kontrola úkolů;
2. Informace o plnění zaměření LV do oblasti zákonodárných iniciativ a o plnění zaměření
LV do oblasti vnitřních předpisů kraje (mgr. Kotrba) - výsledek projednání návrhu ke
změně názvu kraje v KZ 01/10;
3. Informace o plnění zaměření LV do oblasti připomínkových řízení (Mgr. Magrot);
4. Pokračování konkrétního určení plánu práce LV na r. 2010 do věcného, personálního a
časového rozložení (dr.Oulehla);
5. Různé;
6. Závěr.
1. Zahájení, presence, schválení zápisu a programu, kontrola úkolů
Dr. Oulehla, předseda Legislativního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina (dále jen „LV“),
přivítal přítomné členy a zahájil jednání. Dle počtu přítomných konstatoval, že je výbor
usnášeníschopný. Vzhledem k tomu, že nikdo nevznesl připomínku k zápisu ze zasedání LV č.
1/2010, přednesl návrh programu dnešního zasedání.
Takto navržený program byl 6 hlasy schválen.
2. Informace o plnění zaměření LV do oblasti zákonodárných iniciativ a o plnění
zaměření LV do oblasti vnitřních předpisů kraje (mgr. Kotrba) - výsledek
projednání návrhu ke změně názvu kraje v KZ 01/10
Během jednání se dostavil člen výboru Vojtěch Weis.
Mgr. Kotrba informoval členy výboru o tom, že materiál týkající se změny názvu kraje byl
projednán na únorovém zasedání zastupitelstva kraje. Materiál je nyní připraven k podpisu panu
hejtmanovi, který ho osobně předá předsedovi poslanecké sněmovny. Materiál bude předložen
na nejbližší jednání poslanecké sněmovny k projednání, ale s největší pravděpodobnostní k jeho
projednání dojde až po volbách.
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Během jednání se dostavil člen výboru Oldřich Lempera.
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. Bylo odpovězeno na 7 vyhlášek
a 4 zákony.
4. Pokračování konkrétního určení plánu práce LV na r. 2010 do věcného,
personálního a časového rozložení
Dr. Oulehla okomentoval plnění plánu LV na rok 2010 do věcného, personálního a časového
rozložení.
a) ke změně názvu kraje zákonodárnou iniciativou do ústavního zákona – informace
členům výboru byla podána,
b) racionální uplatnění regulace silničního provozu v zimním období – ohledně této
problematiky jsem hovořil s panem Miroslavem Báňou, předsedou Dopravní komise
Rady kraje Vysočina. V novele zákona se řeší dva problémy: 1) kdy, za jakých podmínek
použít zimní pneu 2) hloubka dezénu. Použití zimních pneumatik by mělo být od 1.11. do
31.3. s hloubkou dezénu 4 mm. Většina přítomných členů se shodla, že časový údaj
nechat a hloubku dezénu nechat na posouzení odborníkům.
c) přezkum komplexu zásad zastupitelstva kraje v oblastech školství a kultura – zásady
mají členové výboru k dispozici. Otázky, nad kterými se výbor bude v souvislosti se
zásadami zabývat:
1) Jsou předložené zásady srozumitelné a jednoznačné, jsou právně
v pořádku?
2) Jaké máte připomínky k jejich praktickému užití a náměty zlepšení?
3) Vidíte možnost jejich racionalizace-zrušení, spojení?
Mimo zásad o něž jde máte i pravidla (info k návaznosti-pro případ vyvolané změny
v korelaci zásady/pravidla) Přezkumu, ale podrobujeme Zásady. Těmito zásadami se
bude výbor zabývat na svém zasedání v dubnu nebo květnu.
5. Různé
Mgr. Magrot upřesnil informace, která se objevila ve sdělovacích prostředcích týkající se třech
nových národních kulturních památek v kraji Vysočina. K prohlášení národních kulturních
památek dojde vyhlášením nařízení vlády ve Sbírce zákonů, a to s předpokládanou účinností
od 1. července 2010.
6. Závěr
Další zasedání proběhne 8. března 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 09. 02. 2010
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