Zápis z jednání Legislativního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina
č. 1/2011
konaného dne 10. 1. 2011
Přítomni:
1. Míka Jan

5. Oulehla Drahoslav (předseda)

2. Pospíchal Petr

6. Rusová Marie

3. Lempera Oldřich

7. Kotrba Karel (tajemník)

4. Bečková Zdeňka

8. Magrot Miroslav (tajemník)

Nepřítomni (omluveni):
1. Weis Vojtěch

4. Malá Alena

2. Nekula Jan

5. Kliment Luboš (místopředseda)

3. Kafoňková Simona

Hosté:
1. Kadlec Zdeněk (ředitel KrÚ)

Program:
1. Zahájení, presence, schválení programu, kontrola úkolů;
2. Informace o plnění zaměření LV do oblasti zákonodárných iniciativ a o plnění zaměření
LV do oblasti vnitřních předpisů kraje (dr. Oulehla, Mgr. Kotrba, Mgr. Magrot);
3. Informace o plnění zaměření LV do oblasti připomínkových řízení (Mgr. Magrot);
4. Informace o projednání zprávy o činnosti LV za r. 2010 a plánu na r. 2011 na KZ
14/12/10 – konkretizace plánu 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 konstatoval, že výbor není usnášeníschopný. Podal informaci o
konaném semináři na téma sociálně-právní ochrany dětí.

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

2. Informace o plnění zaměření LV do oblasti zákonodárných iniciativ a o plnění
zaměření LV do oblasti vnitřních předpisů kraje
Během jednání se dostavil člen výboru Oldřich Lempera. Tím se výbor stal usnášeníschopný.
Vzhledem k tomu, že nikdo nevznesl připomínku k zápisu z jednání LV č. 10/2010 přednesl
návrh programu dnešního zasedání, který byl 6 hlasy schválen.
Karel Kotrba informoval o plnění zaměření LV do oblasti vnitřních předpisů kraje. Sdělil, že
ODSH chystá změnu vnitřních předpisů. Miroslav Magrot informoval o plnění zaměření LV do
oblasti zákonodárných iniciativ. Sdělil, že proběhlo zasedání PSP ČR, kde byl projednán návrh
ústavního zákona, kterým se mění název kraje Vysočina a tento návrh postoupil do druhého
čtení.

Zdeněk Kadlec podal tyto informace:
• řízení krajských příspěvkových organizací – budou navrženy dva nové právní předpisy
týkající se:
1) vzájemný vztah mezi p.o. jako právnickou osobou a zřizovatelem jako právnickou osobou
2) vzájemný vztah ředitele p.o. a zřizovatele
S návrhy právních předpisů budou členové výboru včas seznámeni.
•
•

zákon o finanční kontrole ve veřejné správě: zákon se zabývá účelností, efektivností a
hospodárností. Zákon ukládá vedoucím organizací určení kritérií pro naplňování
uvedených pojmů.
protikorupční strategie kraje – cílem je snížení rizik korupce na úřadě. Jde hlavně
o snížení potencionálního rizika. V současné době je dokument připraven k projednání a
bude předložen na zasedání rady kraje. Po úpravách dokumentu radou kraje bude
materiál předložen na zasedání zastupitelstva kraje ke schválení. Členové výboru budou
s daným materiál včas seznámeni.

3. Informace o plnění zaměření LV do oblasti připomínkových řízení
Miroslav Magrot informoval členy LV o skončených a probíhajících připomínkových řízeních k
návrhům právních předpisů a materiálům nelegislativní povahy. Dne 31. 12. 2010 byl zaslán
návrh občanského zákoníku. Jedná se o největší reformu soukromého práva. Zdeněk Kadlec
doplnil, že zákoník se nebude tolik týkat působnosti kraje ale může přinést značné problémy.
4. Informace o projednání zprávy o činnosti LV za r. 2010 a plánu na r. 2011 na KZ
14/12/10 – konkretizace plánu do věcného, personálního a časového rozložen
Dr. Oulehla informoval, že dne 14. 12. 2010 byl na zasedání zastupitelstva kraje materiál
předložen a následně schválen. Plán činnosti je rozdělen do několika okruhů. Do příštího
zasedání členové navrhnou témata event. metodiku, jak se podílet na pnění plánu LV. Prvotně
se členové výboru budou zabývat přezkumem komplexu zásad ZK v oblastech OM - majetek,
ODSH - doprava, OÚPSŘ – územ. plánování. a stavebního řádu. A následně ve druhé půli roku
Pravidly kontrolní činnosti kontrolního a finančního výboru přijatých dle usnesení ZK-06-200116.

5. Různé

Číslo stránky
Číslo jednací: KUJI

4394/2011

2

Další zasedání proběhne dne 14. února 2011 od 15.00 hod. v sídle Krajského úřadu kraje
Vysočina, Žižkova 57, Jihlava, zasedací místnost B 1.32.

6. 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 14. 1. 2011
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