Plán činnosti Legislativního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina na r. 2014

Legislativní Výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina (dále „LV“) se schází zpravidla jednou
měsíčně, a to druhé pondělí v měsíci od 15,00 hod. v místnosti, která budiž upřesněna
v pozvánce, jejíž včasné odeslání i s návrhem programu a doprovodnými materiály členům
zabezpečí předseda. Průběh každého zasedání se podchycuje zápisem, který schvaluje
následující jednání LV.

LV zejména:
I.
Plní postavení koordinátora legislativních technik v uplatnění zákonodárné iniciativy Kraje
Vysočina (dále jen „kraj“);
Zaměření: Posouzení časové relevance stanovisek Vlády (resp. jednotlivých ministerstev)
ČR k zákonodárným iniciativám Zastupitelstva Kraje Vysočina (dále jen „ZK“) z minulého
volebního období. Příprava návrhů podle zadání ZK;
II.
Působí jako analytický prvek a informační centrum kraje coby připomínkového místa kraje
k předkládaným vládním návrhům zákonů pro PS Parlamentu ČR, podzákonných předpisů
a aktů nenormativní povahy;
Zaměření: Objektivně vyplývá z podnětů mimo vliv LV a jeho rozsah je úměrný aktivitě Vlády
ČR a ústředních orgánů státní správy v legislativní oblasti i mimo ni (s předpokladem více
než 200 jednotlivých připomínkovaných norem v r. 2014 – v r. 2012 to bylo 231 případů
a k datu dne 27/11 t.r. je jich 205);
III.
Posuzuje a připomínkuje vydané a připravované řídící akty v samostatné působnosti kraje
(Zásady ZK), jejich zákonnost, vzájemnou uplatnitelnost, aktuálnost, přehlednost
a použitelnost, a to v plném rozsahu, se zřetelem na vyšší hospodárnost řízení jejich
prostřednictvím;
Zaměření: Objektivně vyplývá ze všech nově připravovaných, měněných resp. rušených
zásad ZK a výběrově tak i Pravidel Rady Kraje Vysočina v případech, kde to doporučí Rada
Kraje Vysočina (dále jen „RK“), resp. navrhovatel. Aktuálně LV přezkoumá stávající Pravidla
RK v oblastech výběrových řízení a školství;
IV.
a)

Spolupracuje s ostatními orgány ZK a RK, podílí se s nimi na společných akcích,
doplňuje jejich pracovní skupiny a nabízí uplatnění do vlastních pracovních skupin;

b)

Z pověření ZK plní další úkoly.

Tento materiál byl dne 11. listopadu 2013 projednán na LV 09/13 se závěrem schvalujícím.
JUDr. Drahoslav Oulehla v. r.
předseda Legislativního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina

