Zápis z jednání
Legislativního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 2/2014
konaného dne 10. 2. 2014
Přítomni:
1. Pospíchal Petr (místopředseda)

8. Dlouhý Michal

2. Martinec Jan

9. Vrzalová Helena

3. Sládková Danuše

10. Rusová Marie

4. Šikula Zdeněk

11. Havlíček Jiří

5. Dračka Emil

12. Jirsa Zdeněk

6. Tůma Jan

13. Kotrba Karel (tajemník)

7. Oulehla Drahoslav (předseda)

14. Magrot Miroslav (tajemník)

Nepřítomni (omluveni):
1. Technik Radim
Program:
1. Zahájení, presence, schválení programu, zápisu z LV 1/14;
2. Stav v oblastech zákonodárných iniciativ, připomínkových řízení a vnitřních předpisů kraje
(Mgr. Kotrba, JUDr. Magrot);
3. Příprava přezkumu vybraných pravidel RK – dokončení metodiky přezkumu (JUDr. Oulehla);
4. Informace o stanovisku k námětu změn v souvislosti se zajištěním prodeje některých
dlouhodobě nerealizovaných převodů nemovitostí z majetku kraje - (JUDr. Oulehla);
5. Různé;
6. Závěr.

1. Zahájení, presence, schválení programu
Drahoslav Oulehla, předseda Legislativního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina (dále jen
„LV“), přivítal přítomné. Přednesl návrh programu dnešního jednání s tím, že bod 3. budiž
předsunut před b. 2., který byl 12 hlasy schválen.
2. Příprava přezkumu vybraných pravidel RK – dokončení metodiky přezkumu
Drahoslav Oulehla navrhl složení pracovních skupin pro přezkum pravidel rady kraje v oblasti
veřejných zakázek a školství.
Přezkum by měl být zaměřen na:
- srozumitelnost a jednoznačnost pravidel, právní připomínky (derogace, legisvakance,
intertemporalita);
- praktické užití, aktuálnost, přínos, hospodárnost;
- náměty na zlepšení.
Karel Kotrba doplnil, že s Odborem školství, mládeže a sportu bylo o pravidlech jednáno
a v rámci úprav by také mělo dojít k optimalizaci pravidel, hlavně v oblasti mládeže a sportu.
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Termínem projednání průběhu přezkumu je stanoven na LV 05/14.
Usnesení 02/02/2014/LV
Legislativní výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina
zahajuje přezkum pravidel rady kraje se zaměřením na veřejné zakázky a školství v pracovních
skupinách:
Veřejné zakázky: Drahoslav Oulehla, Helena Vrzalová, Zdeněk Šikula.
Školství: Petr Pospíchal, Karel Kotrba, Radim Technik, Jan Martinec, Danuše Sládková, Emil
Dračka, Jan Tůma, Michal Dlouhý, Marie Rusová, Jiří Havlíček, Zdeněk Jirsa.
usnesení bylo přijato (12 pro, 0 proti, 0 se zdržel).
3. Stav v oblastech zákonodárných iniciativ, připomínkových řízení a vnitřních
předpisů kraje
Drahoslav Oulehla zmínil nové jmenování a aktuální situaci Vlády ČR.
Miroslav Magrot informoval o projednávání právních norem v poslanecké sněmovně týkajících
se poslaneckého návrhu zákona o registru smluv a opětovném návrhu ústavního zákona
o rozšíření pravomoci Nejvyššího kontrolního úřadu. Dále bude projednán návrh novely
živnostenského zákona (omezení uveřejňování dat charakteru osobních údajů).
Dnem 1. 1. 2014 nabyla účinnosti novela nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon
funkce členům zastupitelstev.
4. Informace o stanovisku k námětu změn v souvislosti se zajištěním prodeje
některých dlouhodobě nerealizovaných převodů nemovitostí z majetku kraje Drahoslav Oulehla informoval o vyrozumění pro p nám. hejtmana Libora Joukla ve věci návrhu
na řešení problematiky prodeje budov Kraje Vysočina (jednáno na LV č. 1/2014). Prodej by měl
být zajištěn v rámci veřejné zakázky, ze které nelze vzejít více vítězům. Další forma
zprostředkování prodeje by mohla být „soutěž o návrh“, jedná se o specifické řízení, které se
převážně týká práv duševního vlastnictví, a můžou zde nastat komplikace. U komerčně
nevyužitelných objektů se jedná o otázku ceny.
5. Různé
Drahoslav Oulehla informoval o:
- iniciativě Sdružení odtahových služeb Jihlava a vznesené námitce k novele zákona č.
361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích.
- 18. února 2014 proběhne zasedání ministerské pracovní skupiny.
- 4. a 5. března 2014 bude zasedat Komise R AK ČR.
Další zasedání proběhne dne 10. března 2014 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.

JUDr. Drahoslav Oulehla
předseda Legislativního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina

Mgr. Karel Kotrba, MSc.
tajemník Legislativního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina
Zpracovala a zapsala: Zuzana Škrdlová 13. 2. 2014
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