Zápis z jednání
Legislativního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 4/2013
konaného dne 8. 4. 2013
Přítomni:
1. Martinec Jan

7. Rusová Marie

2. Šikula Zdeněk

8. Havlíček Jiří

3. Dračka Emil

9. Jirsa Zdeněk

4. Tůma Jan

10. Kotrba Karel (tajemník)

5. Oulehla Drahoslav (předseda)
6. Dlouhý Michal

11. Magrot Miroslav (tajemník)

Nepřítomni (omluveni):
1. Technik Radim

3. Sládková Danuše

2. Pospíchal Petr (místopředseda)

4. Vrzalová Helena

Program:
1. Zahájení, presence, schválení programu, zápisu z LV 03/13 a pořízení zápisu;
2. Stav v oblastech zákonodárných iniciativ, připomínkových řízení a vnitřních předpisů
kraje (Mgr. Kotrba, Mgr. Magrot);
3. Informace o stavu přípravy novely Pravidel kontrolní činnosti výborů ZK (dr. Oulehla,
Mgr. Kotrba);
4. Různé;
5. Závěr.
1. Zahájení, presence, schválení programu, zápisu z LV 03/13 a pořízení zápisu
Drahoslav Oulehla, předseda Legislativního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina (dále jen
„LV“), přivítal přítomné členy. Dle počtu přítomných konstatoval, že je výbor usnášeníschopný.
Vzhledem k tomu, že nikdo nevznesl připomínku k zápisu z jednání LV č. 3/2013, přednesl
návrh programu dnešního jednání. Takto navržený program, jakož i zápis z LV 3/2013 byly 9
hlasy schváleny.
2. Stav v oblastech zákonodárných iniciativ, připomínkových řízení a vnitřních
předpisů kraje
Karel Kotrba informoval o novele zákona o Sbírce zákonů. Materiál bude předložen
v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky. Drahoslav Oulehla doplnil, že iniciativa k
novele zákona o Sbírce zákonů byla vznesena legislativním výborem. Miroslav Magrot
informoval členy LV o skončených a probíhajících meziresortních připomínkových řízeních
k návrhům právních předpisů a materiálům nelegislativní povahy. Dále informoval o „Návrhu
věcného záměru zákona o stavebních úřadech“, kde na základě výsledků vypořádání zásadních
připomínek budou zachovány vojenské, speciální a jiné stavební úřady.
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3. Informace o stavu přípravy novely Pravidel kontrolní činnosti výborů ZK
Drahoslav Oulehla informoval o stavu přípravy novely Pravidel kontrolní činnosti výborů
zastupitelstva kraje. Byl připraven materiál, který bude následně předložen členům legislativního
výboru a během měsíce září k projednání všem výborům zastupitelstva kraje. Pravidla kontrolní
činnosti byla vydána již v roce 2001 a obsahují nedostatky. Jiří Havlíček vznesl dotaz na průběh
kontroly provedené kontrolní skupinou a na práva kontrolovaného subjektu. Karel Kotrba
odpověděl, že by byla kontrolována činnost příspěvkových organizací zřizovaných krajem, nebo
činnost krajského úřadu. Pověření ke kontrole bude vydávat zastupitelstvo kraje. Při kontrolách
dotací by byli pozváni kontroloři z veřejnosprávní kontroly. O námitkách kontrolovaného subjektu
by rozhodoval výbor. V případě, že ani výbor neuzná vznesenou námitku kontrolovaného
subjektu, rozhodne o námitce eventuálně zastupitelstvo kraje. To je ovšem k rozhodnutí o
konečné podobě návrhu. Emil Dračka doplnil, že by bylo vhodné zdůraznit účelnost využití
prostředků kraje. Jan Tůma vznesl dotaz, zda bude v materiálu specifikováno, do jaké míry
mohou výbory provádět své kontroly. Drahoslav Oulehla odpověděl, že ne.
4. Různé
Drahoslav Oulehla informoval, že na dubnovém zasedání zastupitelstva kraje byl schválen
Jednací řád výborů Zastupitelstva Kraje Vysočina a všechny zásady, které LV připomínkoval.
Další zasedání proběhne dne 13. května 2013 od 15:00 hod. v sídle Krajského úřadu Kraje
Vysočina, Žižkova 57, Jihlava, zasedací místnost B 1.32.

5. Závěr
Závěrem předseda LV poděkoval všem přítomným za aktivní účast na výboru.

JUDr. Drahoslav Oulehla
předseda Legislativního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina

Mgr. Karel Kotrba, MSc.
tajemník Legislativního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina

Zpracovala a zapsala: Eva Oulehlová dne 8. 4. 2013

Číslo stránky
Číslo jednací: KUJI

25129/2013

2

