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MĚSTO CHRASTAVA
náměstí 1. máje 1,  463 31  Chrastava
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Úřad Regionální rady regionu soudržnosti 
Severovýchod
Pražská 320/8
500 04 Hradec Králové

Váš dopis č. j./ze dne                                    č.j.                                              Chrastava
VED/1265/2014/mc  14.04. 2014

Žádost Výboru regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod učiněné 
prostřednictvím Úřadu RRRS SV o prominutí dosud neprominutých 781.929,60 Kč tj. 
zbývajících 5% odvodu za porušení rozpočtové kázně stanovených platebním výměrem 
na odvod č. 7/2014, č.j. RRSV 2104/2014 ze dne 11.02.2014, ve věci Projekt „RTN-
Terminál Chrastava, reg. č. projektu CZ.1.13/1.2.00/06.00411“.   

Vážení členové Výboru regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod, 
zastupitelstvo města Chrastava vyslovuje tímto jednomyslně své poděkování Výboru 
regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod za rozhodnutí o prominutí části odvodu ve 
výši 14.856.662,40 Kč tj.  95% za porušení rozpočtové kázně a prominutí penále ve výši 
15.638.591,31 Kč tj. 100% (http://www.chrastava.com/starosta/rtn/prominuti.pdf ), nicméně 
vzhledem k níže popsaným okolnostem rozhodlo jednomyslně zastupitelstvo města Chrastavy 
svým usnesením 2014/02/XIII/2
http://www.chrastava.cz/muinfo/zastup/zapisy/zzm140414.pdf na svém zasedání dne 
14.04.2014  (nezávisle na podaném odvolání Ministerstvu financí prostřednictvím Úřadu 
RRRS SV http://www.chrastava.com/starosta/rtn/odvolani.pdf včetně doplňku
http://www.chrastava.com/starosta/rtn/doplnek.pdf )  o podání žádosti o prominutí dosud 
neprominuté části odvodu ve výši 781.929,60 Kč tj. 5%  v souladu s § 22, odst. 12  zák. 
č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „ZRP“).   

Odůvodnění podané žádosti: 
Útvar odhalování korupce a finanční kriminality služby kriminální policie a vyšetřování 
Policie České republiky obvinil na počátku dubna 2014 dva pracovníky Územního odboru 
realizace programu Liberec Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod. Dle 
našich informací se jedná o vedoucího územního odboru pana Bořka Machatého (který byl 
navíc na základě žádosti státního zástupce vzat soudcem do vazby) a jeho zástupkyni Mgr. 
Petru Vokurkovou. Dotyční spolu s dalšími šesti osobami byli obviněni z trestného činu, resp. 
z trestných činů (dle médií: zneužití pravomoci úřední osoby, přijetí úplatku, poškozování 
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finančních zájmů Evropské unie, podplácení a návodu k trestnému činu zneužití pravomoci 
úřední osoby). 

Vedoucí Územního odboru Liberec ÚRRRS SV pan Bořek Machatý byl autorem výstupu 
administrativní kontroly  vůči městu Chrastava  č. LB/0411/EP/A/PRK/01 a to „Oznámení o 
výsledku administrativní kontroly“ č. j.: RRSV 11080/2013 ze dne 04.10.2013  
http://www.chrastava.com/starosta/rtn/ozn.pdf , s kterým mu pomáhala i druhá obviněná Mgr. 
Petra Vokurková (samotnou kontrolu prováděli přímí podřízení pana Machatého  
http://www.chrastava.com/starosta/rtn/zapis.docx) a „Vyřízení námitek“ č. j.: RRSV 
1792/2014 ze dne 04.02.2014  http://www.chrastava.com/starosta/rtn/57.pdf .  Platební výměr 
na odvod č.7/2014 http://www.chrastava.com/starosta/rtn/pv.pdf  byl vydán na základě těchto 
podkladů pana vedoucího Bořka Machatého.

Obvinění Útvaru odhalování korupce a finanční kriminality služby kriminální policie a 
vyšetřování Policie České republiky je důvodem hodným zvláštního zřetele ve smyslu ZRP 
pro to, aby městu Chrastava byla prominuta i dosud neprominutá část odvodu, neboť ve světle 
obvinění vedoucího pana vedoucího Bořka Machatého (byť v jiných veřejných zakázkách) je 
obvinění města Chrastavy z porušení rozpočtové kázně nejen více než směšné, trapné a 
neuvěřitelné, ale celá kontrola, vyřízení námitek a tím pádem i vydání platebního výměru na 
odvod č.7/2014  zcela nerelevantní, nedůvěryhodné, neplatné a možná i nicotné. Ve světle 
obvinění se jeví dokonce  podezření, že celé absurdní obvinění města Chrastavy vzniklo jen 
proto, že jsme dotyčným obviněným pracovníkům Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti 
Severovýchod nedali úplatek, důvodným.  

Výbor regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod jako poskytovatel dotace má 
ze zákona možnost, a to bez ohledu na stanovisko Úřadu regionální rady regionu soudržnosti, 
příp. MMR či Evropské komise (vydávají jen metodiku, právní sílu má jen zákon, konkrétně 
pak § 22, odst. 12 ZRP) platební výměr Úřadu prominout zcela. Zastupitelstvo města 
Chrastava je názoru, že za dané situace, kdy  je skutečností, že Úřad počínáním svých 
pracovníků, především pak vedoucího libereckého pracoviště pana Bořka Machatého, 
připravil Výboru ostudu nezměrného rozsahu  (kterou metodiky MMR a EK vůbec 
nepředpokládají), je takovýto postup jediný možný, neboť dle názoru zastupitelstva města 
Chrastavy není dle zásady in dubio pro reo (v situaci, kdy lze na pravomocné rozhodnutí ve 
věci obvinění pana Bořka Machatého čekat  i několik let),  možné, aby na základě bagatelního 
(a to ještě zcela chybného) „zjištění“  pracovníka Úřadu, který je sám obviněn z velmi 
závažných trestných činů (a vsazen na základě žádosti státního zástupce  soudcem do vazby), 
bylo připraveno město Chrastava o jakoukoli částku, tím méně o částku přesahující ¾ milionu 
Kč.  

Zastupitelstvo města Chrastavy  si dovoluje jednak požádat Úřad Regionální rady regionu 
soudržnosti Severovýchod o doručení této žádosti zastupitelstva města Chrastavy všem 
členům Výboru regionální rady regionu soudržnosti s dostatečným časovým předstihem před 
samotným zasedáním Výboru a jednak o to, aby k projednání tohoto bodu byl starosta města 
Chrastavy  spolu s vedoucím úředníkem MěÚ tajemníkem Ing. Miroslavem Chválou pozván. 

S pozdravem za zastupitelstvo města Chrastavy

Ing. Michael   C a n o v Zita    V á c l a v í k o v á   
     starosta města     místostarostka města
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