
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

Rada  Ústeckého kraje

Usnesení

z 99. schůze Rady Ústeckého kraje - V. volební období 2016 - 2020, konané dne 27.05.2020 
od 9:08 hodin do 10:18 hodin, v sídle Krajského úřadu Ústeckého kraje, Velká Hradební 
3118/48, Ústí nad Labem

Usnesení č. 001/99R/2020
1.1 Zahájení - určení ověřovatelů zápisu a usnesení

Rada Ústeckého kraje po projednání

          schvaluje

ověřovatele zápisu a usnesení z 99. zasedání Rady Ústeckého kraje:

PhDr. Martina Kliku, MBA, DBA
Ing. Ladislava Drlého

Usnesení č. 002/99R/2020
2.1 Schválení programu

Rada Ústeckého kraje po projednání

          schvaluje

program 99. schůze Rady Ústeckého kraje v V. volebním období 2016 - 2020.

Usnesení č. 003/99R/2020
13.1 Podání žaloby v případě porušení rozpočtové kázně Ústeckého kraje jako příjemce 
dotace projektu „Ústecký kraj, Louny, Rekonstrukce úseku I/7-Louny-Ročov-hranice 
kraje, silnice II/229“, registrační číslo CZ.1.09/3.1.00/22.00588

Rada Ústeckého kraje po projednání

          schvaluje

účast JUDr. Evy Machové a Mgr. Šimona Vochozky z Advokátní kanceláře Kříženecký a 
partneři, s.r.o. na jednání Rady Ústeckého kraje.

Usnesení č. 004/99R/2020
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13.1 Podání žaloby v případě porušení rozpočtové kázně Ústeckého kraje jako příjemce 
dotace projektu „Ústecký kraj, Louny, Rekonstrukce úseku I/7-Louny-Ročov-hranice 
kraje, silnice II/229“, registrační číslo CZ.1.09/3.1.00/22.00588

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) bere na vědomí

rozhodnutí Ministerstva financí o odvolání proti platebnímu výměru č. 4/2016, č.j. 
MF-33041/2016/1203-4, ze dne 15. 5. 2020, dle přílohy č. 1 tohoto materiálu

B) schvaluje

1. podání žádosti o posečkání a žádosti o prominutí úhrady uloženého odvodu a uloženého 
penále dle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů
2. podání žádosti o prominutí či snížení úroků z posečkané částky
3. podání správní žaloby proti rozhodnutí o odvolání včetně žádosti o přiznání odkladného 
účinku žaloby dle zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů.
4. obdobný postup i v případě rozhodnutí Ministerstva financí o odvolání proti platebnímu 
výměru č. 3/2016, jehož doručení lze očekávat v nejbližších dnech.

C) ukládá

1. Ing. Pavlovi Hajšmanovi, vedoucímu odboru regionálního rozvoje, zajistit v součinnosti s 
odborem ekonomickým podání žádosti o posečkání a žádosti o prominutí úhrady uloženého 
odvodu a zajistit všechny další úkony s tím související dle zákona č. 280/2009 Sb., daňový 
řád, ve znění pozdějších předpisů.
Termín: 30. 5. 2020 (žádost o posečkání), 5. 6. 2020 (žádost o prominutí)

2. JUDr. Simoně Hejnové, vedoucí legislativně-právního odboru krajského úřadu, zajistit 
ochranu práv a zájmů Ústeckého kraje podáním správní žaloby proti rozhodnutí o odvolání 
včetně žádosti o přiznání odkladného účinku žaloby dle zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád 
správní, ve znění pozdějších předpisů.
Termín: 5. 6. 2020 (žádost o odkladný účinek), 15. 7. 2020 (podání žaloby), jinak průběžně po 
dobu vedení sporu.
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