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Žádost o poskytnutí informací podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Žádost ze dne 05.01.2017 (doručena 05.01.2017 emailem)
Pan J. H. žádal o informaci v jaké výši, za jakým účelem a na, kterých parcelách byly poskytnuté
dotace z evropských fondů proinvestovány v období let 2015 a 2016 společností Podorlické
zemědělské družstvo, IČ:47452994, DIČ: CZ47452994, a zda již byly dotace vyplaceny
(vyúčtovány) a práce zkolaudovány?
Poskytnutí informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, v platném znění
Odpověď ze dne 19.01.2017
V rámci projektových opatření PRV 2007-2013 byla žadateli Podorlické zemědělské
družstvo, IČ: 47452994 v roce 2015 poskytnuta dotace na základě Žádosti o dotaci reg.č.
15/022/11110/452/001408 – název projektu Modernizace technologického vybavení;
realizace projektu v k.ú. Ohnišov, obec Ohnišov
Součástí projektu byly pouze nezbytné stavební výdaje související se zabudováním technologií;
v podmínkách Pravidel pro žadatele pro příjem žádostí v rámci 22. kola bylo stanoveno, že
projekt/část projektu nesmí podléhat řízení stavebního úřadu.
Projekt reg.č. 15/022/11110/452/001408 nevyžadoval kolaudační souhlas ani
souhlas s užíváním stavby; žadatel předložil k Žádosti o platbu potvrzení Krajské veterinární
správy, že realizovaný projekt splňuje minimální standardy pro ochranu hospodářských zvířat.
Žádost o dotaci byla podána dne 5.2.2015, požadovaná výše výdajů, ze kterých je stanovena
dotace, činila 7.060.000 Kč, z toho dotace ve výši 39% činila 2.753.400 Kč.
Dohoda o poskytnutí dotace z PRV byla podepsána dne 8.6.2015.
Následně byla dne 30.6.2015 předložena Žádost o proplacení, ve které příjemce dotace
požadoval výdaje, ze kterých je stanovena dotace, ve výši 6.988.218 Kč, z toho dotace činila
2.725.405 Kč.
Dne 15.7.2015 byla uskutečněna kontrola v místě realizace projektu, při kontrole nebyly zjištěny
žádné skutečnosti, které by vedly ke snížení požadované dotace.
Žádost o proplacení, resp. požadovaná výše dotace 2.725.405 Kč, byla schválena ředitelem RO
SZIF Hradec Králové dne 11.9.2015.
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V rámci projektových opatření PRV 2014-2020 podal žadatel Podorlické zemědělské
družstvo, IČ: 47452994 následující Žádosti o dotaci, které však byly ukončeny,
tudíž nebudou proplaceny:
-

15/001/0411h/452/002290 - název projektu „PODORLICKÉ ZEMĚDĚLSKÉ DRUŽSTVO
OHNIŠOV-hnojiště“; projekt řeší výstavbu nového polního hnojiště o ploše 1948 m2, se
skladovacím objemem 6800m3, včetně jímky na hnojůvku a znečištěné dešťové vody o
velikosti cca 700m3; nákup 2 ks zastýlacích vozů
žádost nebyla doporučena ke spolufinancování

-

15/001/0421a/452/002296 – název projektu „PODORLICKÉ ZEMĚDĚLSKÉ DRUŽSTVObramborárna“; projekt řeší rekonstrukci střechy bramborárny a výdaje nestavebního
charakteru spojené se zřízením výdejního/prodejního místa v bramborárně
u žádosti byla ukončena administrace na základě odstoupení žadatele od realizace projektu

Seznam dalších dotací poskytnutých žadateli v letech 2015 a 2016 zasíláme v přiložené tabulce,
kde jsou uvedena jednotlivá opatření a díly půdních bloků, na které byly poskytnuty dotace.
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