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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 25.06.2018 (doručena 25.06.2018 do datové schránky)
Mgr. V. O. žádala o sdělení následujících informací:
1) Zda společnost NISA – UNION s.r.o., IČ: 25018086, se sídlem Jílové 20, 463 42 Hodkovice
nad Mohelkou (dále jen „Společnost“) požádala v roce 2018 o dotaci či jinou podporu (dále jen
„Dotace“), podmínkou jejíhož čerpání je užívání následujících pozemků v katastrálním území
Rychnov u Jablonce nad Nisou:
- parc. č. 267/2
- parc. č. 267/3
- parc. č. 268/3
- parc. č. 269
- parc. č. 281
- parc. č. 296/2
- parc. č. 350/1
- parc. č. 350/12
- parc. č. 351/1
- parc. č. 350/3
- parc. č. 267/1

2) Pokud Společnost v souvislosti s užíváním jednoho či více pozemků uvedených v bodě 1)
požádala o Dotaci za rok 2018, žádáte o poskytnutí následujících informací:
- o jaký typ Dotace se jedná, resp. z jakého programu či fondu je Dotace poskytována
- zda lze po podání žádosti o Dotace v roce 2018 oznámit poskytovateli Dotace nové vymezení
(resp. snížení výměry) příslušného dílu půdního bloku s tím, že Společnosti bude poskytnuta
Dotace v částce odpovídající skutečné výměře, ale Společnosti již nebude uložena žádná další
pokuta či správní sankce
3) Zda je Společnost v rámci některého programu poskytování Dotací na DPB 3301/6 (6800980) vázána víceletým závazkem, a případně do jaké doby.

IČ: 48133981

DIČ: CZ48133981

1z2

Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1
tel.: +420 222 871 871
fax: +420 222 871 765
e-mail: info@szif.cz; www.szif.cz

Poskytnutí informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, v platném znění
Odpověď ze dne 3.7.2018
Ad 1) V roce 2018 požádal žadatel NISA - UNION s.r.o., IČO 25018086, v rámci tohoto DPB na
dotační tituly Jednotná platba na plochu (SAPS), Agroenvironmetálně- klimatické prostředí
(AEKO) a Ekologické zemědělství (EZ).
Ad 2) Dotace pro SAPS, se řadí do programu Evropského zemědělského záručního fondu (EU),
dotace na AEKO, EZ se řadí do programu Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova
(EU).
Pokud žadatel bude chtít ponížit výměru DPB 680-0980 3301/6, může podat změnovou žádost.
Pokud žadatel podá řádnou změnovou žádost, výměra DPB bude ponížena a dotace poté bude
vyplacena na zbylou výměru bez další sankce.
Ad 3) Žadatel je vázán závazkem na opatření AEKO a EZ, a to od roku 2015. Závazek trvá do
roku 2019.
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