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Ústecký kraj

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Do zasedání ZÚK Bod programu: 7.1

31. zasedání zastupitelstva konané dne 7. 9. 2020

Věc:
Informace související s kauzou ROP Severozápad

Materiál na stůl: 

Důvod předložení:
Informace požadované Radou Ústeckého kraje

Nárok na rozpočet:
Bez nároku na rozpočet

Projednáno:

Rada Ústeckého kraje 

Dne: 19. 8. 2020 Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0 Č. usnesení: 010/106R/2020

Přílohy: 

7.1-1 Název: bod 7.1 priloha1 black.pdf Informace k trestní kauze ROP U

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

A) bere na vědomí

stav a vývoj v trestní kauze ROP Severozápad a výsledky dosavadního vymáhání škod souvisejících s 
poskytováním dotací v rámci ROP Severozápad dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.

B) ukládá

Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje, pokud se prokáže, že došlo ke vzniku škody v příčinné 
souvislosti s protiprávním jednáním konkrétní osoby a jejím zaviněním v souvislosti s poskytováním dotací 
v rámci ROP Severozápad, učinit příslušné kroky směřující k uplatnění případného nároku Ústeckého 
kraje na náhradu škody.
Termín: 1.10.2020



Důvodová zpráva:
K bodu A) návrhu usnesení: na základě požadavku Rady Ústeckého kraje, odbor legislativně-právní opatřil od 
zastupující Advokátní kanceláře Kříženecký & partneři, s.r.o. souhrnné informace obsahující stav a vývoj v 
trestní kauze ROP Severozápad a výsledky dosavadního vymáhání škod souvisejících s poskytováním dotací 
v rámci ROP Severozápad. S ohledem na přímé zadání Radou Ústeckého kraje a časový prostor toto 
stanovisko nebylo předáno příslušným odborům k vyjádření.

V bodu B) návrhu usnesení je dle požadavku Rady Ústeckého kraje doporučeno Zastupitelstvu Ústeckého 
kraje, aby uložilo hejtmanovi Ústeckého kraje, Oldřichu Bubeníčkovi, pokud se prokáže, že došlo ke vzniku 
škody v příčinné souvislosti s protiprávním jednáním konkrétní osoby a jejím zaviněním v souvislosti s 
poskytováním dotací v rámci ROP Severozápad, učinit příslušné kroky směřující k uplatnění případného 
nároku Ústeckého kraje na náhradu škody.

Zpracoval / konzultoval: Předkládá:

Mgr. Ing. Zdeněk Synek,
právník odboru legislativně-právního

PhDr. Martin Klika, MBA, DBA,
1. náměstek hejtmana Ústeckého kraje

Oldřich Bubeníček (hejtman)

Schvalovací cesta:

1 JUDr. Simona Hejnová (vedoucí odboru)   JUDr. Milan Boháček 20. 8. 
2020

2 PhDr. Martin Klika (1. náměstek hejtmana)   PhDr. Martin Klika MBA 21. 
8. 2020

3 Oldřich Bubeníček (hejtman)   Oldřich Bubeníček 25. 8. 
2020

Podpis zpracovatele:  Drahomíra Nytrová 20. 8. 2020


