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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 04.02.2016 (doručena 05.02.2016 e-mailem)

Pan R.Š. žádal o poskytnutí informace k projektu realizovaného subjektem Stabago s.r.o., reg.
č. 11/014/1122a/672/006385 s názvem „Vybudování dřevozpracující provozovny“, jehož
předmětem mělo být vybudování malokapacitní zpracovny dřeva a dřevního odpadu v obci
Ludkovice (okres Zlín) a nákup nezbytného strojně technického vybavení (celkové výdaje
projektu 10 mil. Kč, z toho na stavební práce cca 6,5 mil. Kč a 3,335 mil. Kč na stroje a
technologie; dotace 5 mil. Kč). Projekt měl být realizován do 6.6.2015.
Požadoval poskytnutí následujících informací:
1. zda došlo k realizaci projektu, pokud ano v jakém rozsahu;
2. zda došlo k proplacení dotace, pokud ano v jaké výši;
3. rozsah realizace projektu (tzn. specifikace provedených stavebních prací a specifikace
nakoupených strojů a technologií);
4. upřesnění místa realizace projektu (p.č. dotčených pozemků);
5. zda byla část výdajů uplatněna formou financování věcným plněním, pokud ano v jaké výši
a specifikace těchto prací.
Poskytnutí informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k
informacím, v platném znění
Odpověď ze dne 22.02.2016
1. K realizaci projektu došlo, a to ve zmenšeném rozsahu oproti původní Žádosti o dotaci.
Rozsah výdajů:
-

-

-

stavební práce na demolici rodinného domu č. 99, účelové komunikace a vybudování 1. etapy
provozovny vedlejšího objektu vč. přípojky NN a zpevněných ploch. Konkrétně se jednalo o
provedení zemních prací, základů, svislých a kompletních konstrukcí, konstrukcí tesařských,
klempířských, nátěrů, elektromontáže, přípojky elektro, dešťové kanalizace, drenážního
systému, zpevněných ploch;
výdaje na technickou dokumentaci pro 1. etapu;
výdaje za provedení zadávacího řízení;
nákup vybavení – pásové pily na výrobu řeziva vč. příslušenství el. posuv do řezu, předřezu,
průmyslové zátěžové provedení ložisek, mikropočítač, sada pilových pásů, obracák,
štěpkovač/drtič větví a odkorů, traktor s čelním nakladačem a protizávažím vč. příslušenství
lopata, paletizační vidle, kardan, třmeny, úvazky, kladka, kontejnerový návěs za traktor vč.
příslušenství valníkového kontejneru se sklopnými bočnicemi a sloupky pro přepravu
kulatiny, vanového kontejner s otevíravou zádí a skladového kontejneru;
Způsobilé výdaje, ze kterých byla stanovena dotace: 5.961.488,- Kč;
Dotace: 2.980.744,- Kč;
Proplaceno: 2.969.859,- Kč.
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2. Dotace byla proplacena v prosinci 2015 ve výši 2.969.859,- Kč
3. Viz bod 1.
4. Místo realizace projektu: Ludkovice č. 99, parc. č. 212 st., Ludkovice č. 18 parc. č. 92/2,
2657, 2617/11, 94/1, 95/1.
5. Formou věcného plnění byly uplatněny výdaje ve výši 2.309.255 Kč, a to na stavební práce
- zemní práce, demolice, přesun sutí a vybouraných hmot.
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