Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních
údajů podle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů 2016/679 a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních
údajů v platném znění.

Ústecký kraj

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje
Do zasedání ZÚK

Bod programu:

7.3

15. zasedání zastupitelstva konané dne 27. 6. 2022
Věc:
Informace o probíhajícím insolvenčním řízení
Materiál na stůl:
Důvod předložení:
Informace o probíhajícím insolvenčním řízení – rozhodnutí o dalším postupu.
Nárok na rozpočet:
Bez nároku na rozpočet
Projednáno:
Rada Ústeckého kraje
Dne:

22. 6. 2022

Pro:

Proti:

Zdržel se:

Č. usnesení:

Přílohy:
7.3-1

Název: bod 7.3 priloha 1.pdf

Důvodová zpráva

U

7.3-2

Název: bod 7.3 priloha 2.pdf

Úplný výpis z obchodního rejstříku
společnosti Witbystar a.s.

U

7.3-3

Název: bod 7.3 priloha 3 black.pdf

Vyjádření věřitele č. 1 ke zprávě o
činnosti insolvenčního správce

U

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo Ústeckého kraje
rozhoduje
dle § 36 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z
důvodů účelnosti, hospodárnosti, snížení rizika a finančních dopadů na rozpočet Ústeckého kraje,
uvedených v důvodové zprávě předloženého materiálu, o nepodání incidenční žaloby Ústeckým krajem v
rámci insolvenčního řízení vedeného před Městským soudem v Praze pod sp. zn. MSPH 99 INS
20833/2021 ohledně dlužníka Witbystar a.s., IČ: 28360010 proti insolvenčnímu správci ohledně
pohledávek Ústeckého kraje, uvedených v přihlášce pohledávek pod č. 1 – č. 3 vč. příslušenství, neboť v
probíhajícím insolvenčním řízení bylo zjištěno, že dlužník dle soupisu majetkové podstaty uveřejněné v
insolvenčním rejstříku, nemá kromě finančních prostředků vzniklých z plnění exekutora a přeplatků, které
finanční úřad však dosud nevydal, žádný další konkrétní majetek či pohledávky, které by mohly být
zpeněženy a s vědomím této skutečnosti by další vynakládání prostředků nepředstavovalo účelné
vynaložení zdrojů Ústeckého kraje ve smyslu § 17 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve

znění pozdějších předpisů.
Důvodová zpráva:
Důvodová zpráva viz bod 7.3 příloha 1.
Zpracoval / konzultoval:

Předkládá:

Mgr. Ing. Zdeněk Synek
odd. právní odboru
legislativně-právního,
Skils s.r.o. - advokátní kancelář /
Ing. Jindřich Franěk
vedoucí odboru dopravy a silničního
hospodářství,
JUDr. Simona Hejnová
vedoucí legislativně-právního odboru,
Ing. Pavla Šimáková
vedoucí odboru ekonomického,
JUDr. Milan Boháček
vedoucí právního oddělení
legislativně-právního odboru

Ing. Jan Schiller (hejtman)

Schvalovací cesta:
1

JUDr. Simona Hejnová (vedoucí odboru)

2

Ing. Jan Schiller (hejtman)

JUDr. Simona Hejnová 22. 6.
2022
Ing. Jan Schiller 22.6.2022

Podpis zpracovatele:

Ing. Ekaterina Viktorovna
Povejšilová 22. 6. 2022

