Protikorupční komise Rady Libereckého kraje
U Jezu 642/2a
461 80 Liberec 2
na vědomí:
Radě Libereckého kraje
U Jezu 642/2a
461 80 Liberec 2
V Liberci dne 13.5.2014

PODNĚT K PROŠETŘENÍ ZANEDBÁNÍ POVINNOSTI
KÚLK S PŘÍZNAKY KORUPCE PŘI REALIZACI
PROJEKTU IP1
Vážení,
V současné době probíhá řízení vedené Finančním úřadem proti Libereckému kraji ve věci
porušení podmínek Rozhodnutí OPLZZ ZS22-12/2009.
dovolujeme si Vás touto cestou upozornit že vedle výše uvedeného řízení, zaměřeného na
pochybení, formulovaná v protokolu FÚ, došlo při realizaci projektu na závažná zanedbání
kontrolní činnosti a dalších povinností s příznaky korupčního jednání v projektu IP1 a žádáme
o prošetření podnětu.
Při vlastních kontrolách Krajského úřadu na projektu v roce 2010 a 2011 u poskytovatele soc.
služeb LRS bylo zjištěno, že tento poskytovatel hrubě porušuje pravidla realizace. Protokoly
z kontrol s kontrolními zjištěními (dle rozdělovníku – hejtman, ředitel KÚ, odbor kontroly,
odbor SV) nebyly vzaty v úvahu a LRS byly i nadále poskytovány zálohové platby ( v období
říjen 2010 – listopad 2011) v celkové výši cca 12 mil. Kč.
Z dokumentace zprávy o projektu IP1, objednané hejtmanem Půtou v lednu 2013 a odevzdané
27.2.2013 vyplývá, že došlo ze strany odpovědných pracovníků KÚLK k závažnému porušení
Kontrolního řádu, Spisové služby a dalších pravidel činnosti KÚLK.
Z uvedených podkladů vyplývá, že není pravděpodobné, považovat tak rozsáhlý souhrn
porušení povinností u tak velkého počtu pracovníků (hejtman radní, ředitel, řada vedoucích
odborů a další pracovníci KÚLK) za tak dlouhé období (2,5 roku) za omyl nebo zanedbání
povinností. Důležitým příznakem korupce bylo, že kontrolní protokoly byly uloženy nebo
zničeny bez toho, že by byly evidovány Kontrolním odborem. Dle Kontrolního řádu a dalších
pravidel však bylo nezbytné, podávat samosprávným orgánům LK (RK a ZLK) zprávy o
výsledcích kontrol a přijatých opatřeních. Z jednání Kontrolního výboru ZLK v dubnu 2013
vyplynulo, že nová vedoucí odboru kontroly vůbec neměla v archivu příslušný protokol
z kontroly SOC 28/10. Zároveň také není reálné považovat za pouhé zanedbání povinností to,
že všechny tyto skutečnosti, jakkoliv byly definovány, měřitelně popsány a formálně i věcně
předány ve formě zápisů, zpráv i veřejných projevů při zasedáních ZLK, zůstaly bez jakékoliv
odezvy kontrolních i exekutivních orgánů Libereckého kraje.

V současné době se sice kauzou začala zabývat policie ČR, to však pouze v důsledku podání
trestního oznámení pro pomluvu občana René Havlíka, kdy si předmětné dokumenty vyžádala
od ředitele KÚLK René Havlíka, resp. hejtmana Půty na základě policií vyžádaného podání
vysvětlení Ing. Miroslava Kroutila na PČR 7.5.2014.
V rámci projektu IP1, vedle této záležitosti figurují i další kroky odpovědných pracovníků
KÚLK (vedoucí odboru SV, vedoucí odd. střednědobého plánu SV, a dalších, jmenovaných
ve zprávě z 27.2.2013), podílejících se na činnostech s výraznými znaky korupčního jednání.
Tyto kroky jsou popsány v souhrnu, připojeném k tomuto podnětu.
Vzhledem k rozsáhlé dokumentaci, částečně popsané ve zprávě z 27.2.2013 (245 stran),
soudnímu spisu č. 16C 154/2010 (1000 stran) i protokolů SOC 28/10 a SOC 15/11 (500 stran)
i rozsáhlé korespondence, z nichž značnou část má KPKP o.p.s. k dispozici, předáváme
k prvnímu posouzení a informaci zatím pouze výše uvedený přehled. Jsme připraveni
spolupracovat i podílet se na šetření.
S pozdravem
Krajské protikorupční pracoviště o.p.s.
U Nisy 362/6
460 07 Liberec3
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