Zápis z pracovního jednání
Legislativního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina č. 5/2011
konaného dne 09. 05. 2011

Přítomni:
1. Míka Jan

4. Rusová Marie

2. Bečková Zdeňka

5. Magrot Miroslav (tajemník)

3. Oulehla Drahoslav (předseda)

Nepřítomni (omluveni):
1. Pospíchal Petr

4 Kliment Luboš (místopředseda)

2. Weis Vojtěch

5. Kotrba Karel (tajemník)

3. Lempera Oldřich

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 – výsledky projednávání před senátními výbory a
plénem Senátu – změna názvu kraje v PSP ČR (dr. Oulehla, Mgr. Kotrba, Mgr. Magrot);
3. Informace o plnění zaměření LV do oblasti připomínkových řízení (Mgr. Magrot);
4. Zpráva o výsledcích přezkumu vybraných zásad ZK (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. Vzhledem k tomu, že
nikdo nevznesl připomínku k zápisu ze zasedání LV č. 4/2011 přednesl návrh programu
dnešního zasedání. Program jednání, jakož i zápis z LV 04/11 byl 4 hlasy schválen.
2. Informace o plnění zaměření LV do oblasti zákonodárných iniciativ a o plnění
zaměření LV do oblasti vnitřních předpisů kraje – výsledky projednávání před
senátními výbory a plénem Senátu – změna názvu kraje v PSP ČR
Dr. Oulehla informoval, že návrh byl na zasedání senátu schválen. Miroslav Magrot doplnil, že
materiál byl předložen dne 6. 5. 2011 k podpisu prezidentovi ČR.
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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. Dále informoval o dobíhajícím
termínu ukončení připomínkového řízení ke zdravotnickým reformám a dalším procesu
schvalování nového občanského zákoníku.
4. Zpráva o výsledcích přezkumu vybraných zásad ZK
Dr. Oulehla okomentoval podkladový materiál. Materiál bude předložen na zasedání rady kraje
ke schválení. Dále informoval o přezkumu Pravidel kontrolní činnosti Zastupitelstva kraje
Vysočina.

5. Různé
Dr. Oulehla informoval o přechodném snížení počtu členů výboru. Byli osloveni předsedové
politických klubů s žádostí o doplnění členů. Na červnovém zasedání zastupitelstva kraje bude
předložen materiál týkající se doplnění členů výboru.
Z tohoto důvodu další zasedání proběhne až dne 27. června 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. Miroslav Magrot
tajemník Legislativního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina

JUDr. Drahoslav Oulehla
předseda Legislativního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina

Zpracovala a zapsala: Eva Charvátová dne 10. 5. 2011
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