Žádost o poskytnutí informací podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Žádost ze dne 28. 05. 2015 (doručeno 29. 05. 2015 dopisem)
Na základě žádosti o poskytnutí informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, v platném znění, žádám o informace k projektu
Programu rozvoje venkova. Dohoda byla uzavřena dne 15. 07. 2009 mezi SZIF a
společností MORAVIA LES, s.r.o. Na základě Dohody o poskytnutí dotace měla být
společnosti MORAVIA LES s.r.o. poskytnuta dotace z PRV ve výši Kč 5.839.750,- ve
vazbě na projekt pod názvem „Modernizace okrasné školky Sedliště“.

Poskytnutí informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, v platném znění
Odpověď ze dne 12. 06. 2015
dne 29. 05. 2015 byla doručena Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu (dále
SZIF) žádost o poskytnutí informace v souladu se zákonem č.106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, k projektu Programu
rozvoje venkova „Modernizace okrasné školky Sedliště“.
Na základě Vašeho podnětu byla identifikována Žádost o dotaci odpovídající uvedeným
základním skutečnostem. Jedná se o žádost s reg. číslem 09/006/1111b/780/001729
žadatele MORAVIA LES s.r.o. podaná dne 26. 09. 2009, jejímž předmětem dotace byla
modernizace skleníku.
Dovolte, abychom odpověď na Vaše veškeré dotazy provedli shrnutím administrativních
kroků uskutečněných před a po proplacení dotace a veškerých do dnešního dne
zjištěných skutečností.
Žadatel podal Žádost o dotaci, jak bylo již výše uvedeno, dne 26. 09. 2009. Tato žádost
byla po kontrole schválena. Následně byla dne 15. 07. 2009 podepsána Dohoda o
poskytnutí dotace a dále Dodatek k Dohodě upravující termín podání Žádosti o
proplacení. Částka způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace, byla zakotvena
na 11.679.500 Kč, z toho celková výše přiznané dotace byla 5.839.750 Kč.
Před podáním Žádosti o proplacení byly výdaje, a to jak celkové, tak způsobilé, ze
kterých je stanovena dotace, průběžně upravovány Hlášeními o změnách. Konkrétně se
jednalo o Hlášení o změnách č. 3 a č. 4. Obě Hlášení byla schválena a konečná výše
způsobilých výdajů, ze kterých je vypočítána dotace, byla stanovena na 11.087.060 Kč a
následně dotace 5.543.530 Kč. Celkové výdaje projektu činily 13.858.395,20 Kč.
Na tyto výdaje byla také předložena Žádost o proplacení. Veškeré nárokované výdaje
byly podloženy účetními/daňovými doklady a doklady o úhradě.
Kontrola fyzické realizace projektu, která se uskutečnila dne 18. 07. 2011 v místě
„Sedliště Ostrava“, neshledala žádné pochybení, které by znemožnilo dotaci poskytnout.
Vlastnické, případně nájemní vztahy byly prověřeny na příjemce dotace MORAVIA LES
s.r.o., veškeré výdaje zrealizovány. Bylo ověřeno naplnění účelu projektu.
Dne 02. 09. 2011 byla žadateli MORAVIA LES s.r.o. vyplacena dotace ve výši 5.543.530
Kč. Nebyly provedeny žádné korekce způsobilých výdajů, a jelikož nebylo zjištěno žádné
porušení podmínek Pravidel, nebyla udělena žádná kategorie sankce. Údaje, které máte
k dispozici ze Seznamu příjemců dotací z webových stránek SZIF, a na které se
odkazujete, jsou bohužel v tomto ohledu zavádějící.

Dne 14. 02.02012 byla předběžně schválena změna majitelů příjemce MORAVIA LES
s.r.o., o které byl RO SZIF prostřednictvím Hlášení o změnách č. 5 informován. Tato
změna byla však zamítnuta, a to z důvodu nedostavení se příjemce k podpisu Dodatku
k Dohodě.
Další změna, která byla příjemcem nahlášena, byla podána dne 03. 09. 2012. Týkala se
změny původního žadatele na nového, který vznikne odštěpením a převodem části
majetku, včetně dotačního projektu původní společnosti. Tato změna byla schválena
pouze předběžně (v těchto případech se SZIF vždy vyjadřuje ke změně před a po
schválení) a za určitých podmínek, vztahujících se k dodání dokumentů po provedení
změny. Aby byla změna schválena, musel by tedy žadatel učinit ohlašovací kroky ještě
po provedení změny, doložit potřebné dokumenty a získat souhlas po provedení změny.
K doložení dokumentů po provedení změny, ani k ohlášení provedené změny však
nedošlo a bylo tak možné se domnívat, že žadatel od zamýšlené změny ustoupil.
Z tohoto pohledu musel tedy podmínky dotace stále plnit původní žadatel MORAVIA LES
s.r.o..
Nahlédnutím do Sbírky listin a podle notářského zápisu N241/2012 Nz220/2012 však
bylo zjištěno, že určitý majetek a závazky přešly k datu 01. 01. 2012 na nástupnickou
společnost GREENHOUSE EUROPE s.r.o. včetně závazků vyplývajících z Dohody o
poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR ze dne 15. 07. 2009, na základě které
obdržela rozdělovaná společnost MORAVIA LES s.r.o. ze Státního zemědělského
intervenčního fondu dotaci na Modernizaci zemědělského podniku – Stavby a technologie
pro rostlinnou výrobu (Reg. č. žádosti 09/006/1111b/780/001729) s místem realizace
Sedliště 375, 739 36 Sedliště, k. ú. Sedliště ve Slezsku.
Prověřením soupisky účetních dokladů, která byla součástí Žádosti o proplacení, bylo
prověřeno, že příjemce dotace MORAVIA LES s.r.o. platil všechny faktury v souvislosti
s projektem reg. č. 09/006/1111b/780/001729 prostřednictvím generálního dodavatele
TUBUS Rýmařov s.r.o. Proto Vámi zmiňovaná faktura společnosti Thermo-Systém Krotz
nefiguruje v dokladové dokumentaci projektu.
V této chvíli je však nutné konstatovat, že dne 15. 07. 2014 uběhla v souladu se
specifickou podmínkou čl. VIII Dohody lhůta vázanosti projektu na účel, která byla
stanovena v délce 5-ti let od podpisu Dohody dne 15. 7. 2009. Státní zemědělský
intervenční fond již nemůže u žadatele provádět žádné dodatečné kontroly spojené
s kontrolou na místě. Taková kontrola by musela být provedena orgány státní správy,
např.
Ministerstvem
zemědělství,
Evropskou
komisí,
Certifikačním
orgánem,
Kompetentním orgánem, Evropským účetním dvorem apod., podle příslušné legislativy.
V rozsahu kompetencí vyzve Státní zemědělský intervenční fond příjemce dotace
k vysvětlení jeho postupu ve věci převedení předmětu dotace na nástupnickou společnost
GREENHOUSE EUROPE s.r.o.

