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Kompetence rady a zastupitelstva 


Legislativní rámec

Právní předpis: 
zákon č. 129/2000 Sb., o krajích ( krajské zřízení), ve znění  pozdějších přepisů 
(dále jen „Zákon“)

Ustanovení:
§§ 35, 36, 37 a 59 Zákona 

Příloha č. 3: Základní vymezení kompetencí rady a zastupitelstva, které vyplývají ze Zákona 


Vlastní stanovisko

Kompetence rady a zastupitelstva řeší především ustanovení § 35, 36, 37  a 59 Zákona.
U zastupitelstva se jedná o kompetence vyhrazené, které si na sebe nemůže vztáhnout žádný jiný orgán kraje.
U rady jsou  vyhrazené kompetence  stanoveny pouze v ustanovení § 59 odst. 1. Tyto kompetence si nemůže ve smyslu ustanovení § 37 Zákona vyhradit zastupitelstvo, nicméně rada může některé tyto kompetence delegovat. 
Je tomu tak v případě ustanovení  § 59 odst. 1 písm. l) – rozhodovat o uzavírání nájemních smluv a smluv o výpůjčce, kde je přímo v tomto ustanovení obsaženo zmocnění delegovat tuto kompetenci na  příslušný odbor krajského úřadu, a to buď zcela nebo zčásti. Toto se také stalo 
a majetkoprávní odbor vykonává tyto kompetence zcela. 
Rada pak může tuto kompetenci v souladu s ustanovením § 59 odst. 4 také svěřit k rozhodování hejtmanovi nebo krajskému úřadu.

Hejtmanovi a krajskému úřadu pak může být svěřena k rozhodování i kompetence uvedená v ustanovení § 59 odst . 2 písm. e) - o nabytí a převodu movitých věcí na kraj včetně peněz 
a hejtmanovi pak i rozhodování podle § 59  odst. 3 zákona o krajích.

Dále lze konstatovat, že kompetence rady  podle § 59 odst. 2 Zákona nejsou kompetencemi vyhrazenými a  není tu  překážka, aby  zastupitelstvo i v těchto věcech rozhodovalo.


Postup v případě přijetí nesprávného usnesení nebo přijetí usnesení v rozporu se zákonem

Tuto problematiku řeší ustanovení § 62 Zákona, kdy hejtman kraje má ve smyslu  citovaného ustanovení zákona  možnost pozastavit výkon usnesení rady má-li za to, že je  nesprávné. Věc pak musí předložit k rozhodnutí nejbližšímu zasedání zastupitelstva.

Dozor nad vydáváním a obsahem usnesení, rozhodnutí a jiných opatření orgánů krajů 
v samostatné působnosti je dále  řešen v ustanovení § 82 zákona o krajích v rámci tzv.„ Dozoru“, který vykonává  ministerstvo vnitra.
Závěr

Byla prohlédnuta veškerá usnesení přijatá zastupitelstvem a radou v letech 2001 až 2008, proto předpokládáme, že v Příloze č. 2 uvedený výčet kompetencí a úkolů je konečný.

Z přílohy č. 2 vyplývají následující kompetence a úkoly,  které v průběhu let 2001 až 2008:
	na sebe vztáhlo zastupitelstvo ve smyslu ustanovení § 37 Zákona. Lze konstatovat, že tyto kompetence nejsou v rozporu se zákonem,

zastupitelstvo dalo radě trvale či na určité časové období,
rada předala ve smyslu ustanovení § 59 odst. 1 písm. l) na odbor krajského úřadu

V usnesení zastupitelstva a rady  z let 2001 až 2008  nebyla zjištěna žádná usnesení, která by  byla nesprávná, nebo v rozporu se zákonem.


