Zápis z jednání
Legislativního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina č. 6/2011
konaného dne 27. 06. 2011

Přítomni:
1. Bečková Zdeňka

6. Rusová Marie

2. Dlouhý Michal

7. Uchytil Jiří

3. Kliment Luboš (místopředseda)

8. Kotrba Karel (tajemník)

4. Komínek Josef

9. Magrot Miroslav (tajemník)

5. Oulehla Drahoslav (předseda)

Nepřítomni (omluveni):
1. Pospíchal Petr

3. Lempera Oldřich

2. Weis Vojtěch

4. Míka Jan

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 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. Zakončení přezkumu vybraných zásad ZK (dr.Oulehla);
5. Stanovisko k postupu v plánované novelizaci Pravidel kontrolní činnosti (dr.Oulehla);
6. Různé;
7. 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 výbor je usnášeníschopný. Zvláště přivítal nové členy –
pány Jiřího Uchytila, Michala Dlouhého a Josefa Komínka, kteří byli jmenováni do funkce členů
LV na zasedání Zastupitelstva kraje Vysočina č. 4/2011 dne 21. 6. 2011.
Vzhledem k tomu, že nikdo nevznesl připomínku k zápisu ze zasedání LV č. 5/2011, přednesl
návrh programu dnešního zasedání. Program jednání, jakož i zápis z LV 05/11, byly 7 hlasy
schváleny.
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
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Miroslav Magrot popsal celý proces vzniku, průběhu a závěru zákona o změně názvu kraje,
který jakožto svou zákonodárnou iniciativu podal kraj Vysočina. V částce 52/2011 Sbírky zákonů
vydané dne 25. 5. 2011 byl pod č. 135 publikován ústavní zákon, kterým se mění ústavní zákon
č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územních samosprávných celků a o změně ústavního
zákona České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění ústavního zákona
č. 176/2001 Sb. Novela ústavního zákona mění název vyššího územního samosprávného celku
„Vysočina“ na „Kraj Vysočina“. Ústavní zákon nabývá účinnosti dnem 1. 8. 2011.
Drahoslav Oulehla vyslovil poděkování a uznání Miroslavu Magrotovi za jeho iniciativu a aktivitu
při celém výše popsaném legislativním procesu a projednáváních návrhu zákona ve výborech,
v Parlamentu i Senátu ČR.
Karel Kotrba pohovořil o vnitřních předpisech kraje. Jedná se o dva typy vnitřních předpisů –
Pravidla rady kraje a Zásady zastupitelstva kraje – LV se zabývá Zásadami – v letošním roce LV
přezkoumával zásady v oblasti majetku, dopravy, územního plánování a stavebního řádu.
Všechny oblasti byly bez problémů pouze s dílčími připomínkami, které byly ihned zapracovány.
Drahoslav Oulehla uvedl, že všechny nové Zásady zastupitelstva kraje jsou vždy projednávány
LV – při projednáních je zastoupen odborný kompetent z příslušného odboru KrÚ. Pravidla rady
kraje, která rada považuje za významné, tak dává také k posouzení LV.

3. Informace o plnění zaměření LV do oblasti připomínkových řízení
Miroslav Magrot popsal administrativní a organizační průběh připomínkových řízení včetně
zasílání členům LV. Dále informoval členy LV o skončených a probíhajících připomínkových
řízeních k návrhům právních předpisů a materiálům nelegislativní povahy.
Marie Rusová uvedla, že připomínky je možné zasílat i jí na e-mailovou adresu rusova.m@krvysocina.cz. Formou druhého čtení v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR je možné pak tyto
připomínky přednést nebo vzít je na projednání na příslušný výbor Parlamentu ČR. Dále uvedla,
že prosazení ústavního zákona o změně názvu kraje považuje za velký úspěch – především
proto, že se jednalo o změnu ústavní, což je velmi těžké prosadit.
Drahoslav Oulehla doplnil, že informace zpětně o připomínkových řízeních si lze vyžádat
u Miroslava Magrota.
4. Zakončení přezkumu vybraných zásad ZK
Drahoslav Oulehla informoval, že LV přezkoumával zásady v oblasti dopravy, majetku,
stavebního řádu a územního plánování. Noví členové dostali tyto zásady v elektronické podobě
včetně závěrečné zprávy. Drahoslav Oulehla tuto závěrečnou zprávu podrobně okomentoval,
informoval přítomné o připomínkách a nálezech, ke kterým LV při svém přezkumu došel. Návrhy
opatření a doporučení vyplývající ze zprávy:
• Předat výsledky přezkumu RK k dalšímu využití.
• LV 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.
• Vzít v úvahu připomínky formulované k zásadám pro převod nemovitého majetku
ve vlastnictví kraje Vysočina a k zásadám o vymezení majetkových práv a povinností
příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina novelizací předpisu.
• Další doporučení LV byla akceptována již v průběhu přezkumu.
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Usnesení 09/06/2011/LV
Legislativní výbor Zastupitelstva kraje Vysočina
schvaluje
Zprávu o výsledcích přezkumu Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina v oblasti majetku, dopravy,
územního plánování a stavebního řádu a
ukládá
předsedovi legislativního výboru předat RK zápis o výsledcích přezkumu vybraných zásad.
Usnesení bylo přijato 7 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
5. Stanovisko k postupu v plánované novelizaci Pravidel kontrolní činnosti
Drahoslav Oulehla informoval, že v letošním plánu činnosti LV je novela Pravidel kontrolní
činnosti, která jsou společná jak pro Kontrolní tak pro Finanční výbor Zastupitelstva kraje
Vysočina. Materiál byl zpracován hned na začátku vzniku krajů, vyžaduje tedy určitou revizi
a přizpůsobení zkušenostem práce výborů při kontrolní činnosti. Vzhledem k tomu,
že se připravuje změna zákona o kontrole nepovažuje po poradě s tajemníky LV v této fázi
za rozumné přistoupit k novelizaci Pravidel kontrolní činnosti, když není jisté, jaké všechny
změny nový zákon přinese. Nový zákon o kontrole se bude pravděpodobně dotýkat i kontrolní
činnosti volených samosprávných orgánů (výborů zastupitelstev, komisí rady) a bude pro tyto
orgány závazný.
Usnesení 10/06/2011/LV
Legislativní výbor Zastupitelstva kraje Vysočina
doporučuje
nezapočínat s novelizací Pravidel kontrolní činnosti Kontrolního a Finančního výboru
Zastupitelstva kraje Vysočina do projednání nového zákona o kontrole Parlamentem ČR.
Usnesení bylo přijato 7 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
6. Různé
Drahoslav Oulehla po dohodě s tajemníky LV připomněl, že další z bodů plánu činnosti – zákon
o pohřebnictví – bude předložen na program jednání LV v září 2011.
Další zasedání proběhne 12. září 2011 od 15.00 hod. v sídle Krajského úřadu kraje
Vysočina, Žižkova 57, Jihlava, zasedací místnost B 1.32.

7. 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: Kateřina Nedvědová dne 27. 6. 2011
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