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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 06.10.2017 (doručena 06.10.2017 emailem)
Pan Ing. S. K. žádal o informace k projektu „Odchovna selat Jiříkov“, reg. č. žádosti
15/001/0411i/453/000586 z Programu rozvoje venkova, op. 4.1.1 Investice do zemědělských
podniků.
Vzhledem k tomu, že jste ve Vaší žádosti o poskytnutí informací neuvedl, jaké konkrétní
informace nebo jaký konkrétní dokument požadujete, postupoval Fond v souladu s § 14 odst. 5
písm. b) zákona a výzvou č.j. SZIF/2017/0596943 ze dne 6.10.2017 Vás vyzval k upřesnění
žádosti. Na základě této výzvy jste dne 6.10.2017 zaslal doplnění žádosti, které bylo zaevidováno
pod č.j. SZIF/2017/0597164 a ve kterém požadujete následující informace:








Výše udělené dotace a jejich zdroj a zejména konkrétní cíle
Kompletní dokumentace, na základě které byla žádost zpracována a kladně vyřízena
Kritéria, podle kterých byla a bude posuzována efektivita a ekonomická návratnost
dotačního titulu
Objasnění v čem rozšíření kapacity objektu „Odchovna selat Jiříkov“ přispěje rozvoji
venkova, konkrétně rozvoji místních částí obce Dolní Újezd, Jiříkov a Václavky a jeho
obyvatel
Kolik a jakých pracovních míst bude pro občany venkova vytvořeno
Jak je ošetřen konflikt se zájmy místních občanů (který již nastal), kteří si v zájmu
zachování kvality prostředí a bydlení (tj. v zájmu rozvoje venkova) realizaci rozšíření
odchovny selat nepřejí. Případná realizace stavby, na kterou byl Váš dotační titul udělen,
omezuje dosud obvyklé užívání sousedních pozemků a nemovitostí určených k trvalému
či rekreačnímu bydlení, neboť na ně v případě realizace stavby „Odchovna selat Jiříkov“
nechává vnikat emise v míře dosud nepřiměřené místním poměrům a tím významně pro
místní obyvatele zhoršuje kvalitu prostředí a bydlení viz. usnesení Nejvyššího soudu ze
dne 22.10.2001, sp. zn. 22 Cdo 2929/99 a rozsudky Nejvyššího správního soudu ze dne
2.2.2006, č.j. 2 As 44/2005-116, č. 850/2006 Sb. NSS, ze dne 25.7.2007, č.j. 1 As
1/2007-104, ze dne 23.4.2008, č.j. 9 As 61/2007-52, č. 1602/2008 Sb. NSS a ze dne
1.11.2012, č.j. 8 As 27/2012-113, č. 2776/2013 Sb. NSS.

Poskytnutí informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, v platném znění
Odpověď ze dne 19.10.2017
Předmětná Žádost o dotaci je evidována pod registračním číslem 15/001/0411i/453/000586.
Žadatel o dotaci, Drupork Svitavy, a.s., podal Žádost o dotaci „Újezd u Černé hory - stavba jímky
na kejdu“ v rámci prvního kola příjmu žádostí.
Žadateli Drupork Svitavy, a.s. byla přiznána dotace ve výši 2 939 895 Kč. Tyto informace byly
zveřejněny na webových stránkách SZIF tiskovou zprávou dne 2. srpna 2016. Z konečné výše
dotace je 50,5% (tj. 1 484 647 Kč) financováno příspěvkem z národních zdrojů a 49,5% (tj.
1 455 248 Kč) z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova. Prostředky jsou využity
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k financování projektu žadatele o dotaci, jehož předmětem je výstavba nové kejdové jímky a
přečerpávací nádrže na kejdu.
Hlavními cíli operace 4.1.1 Investice do zemědělských podniků je podpora investic v zemědělské
výrobě vedoucí ke snížení výrobních nákladů, modernizaci nebo zlepšení jakosti vyráběných
produktů zemědělské prvovýroby, zvýšení účinnosti využívání výrobních faktorů a snadnějšímu
přístupu k novým technologiím s výrazným inovačním potenciálem tam, kde je obnova zásadní
pro další činnost. V rámci administrativní kontroly projektů je k jejich hodnocení s ohledem na
výše uvedené i přistupováno.
Efektivnost projektu byla posouzena na základě podílu investic (tj. vstupů) a budoucích tržeb
(tj. výstupů) projektu v 10-tiletém horizontu. Při posuzování aspektu efektivnosti se vychází
z tržeb, k jejichž dosažení přispěje realizace projektu. Žadatel do hodnocení aspektu efektivnosti
uvedl, že projekt bude sloužit pro 2 500 ustájovacích míst (UM) odchovu selat, 720 UM prasnic,
140 UM odchovu prasniček a 3000 UM výkrmu prasat.
Investiční náročnosti tržeb zjištěné na základě poměrového ukazatele investiční náročnosti tržeb
% (tj. = investiční výdaje / tržby za 10 let) jsou u všech zvolených zvířat nižší než pevně
stanovené mezní hodnoty (%). Projekt byl proto vyhodnocen jako efektivní.
Podmínku efektivnosti by měl žadatel udržet po celou dobu vázanosti projektu na účel, tj. po
celou dobu 5-ti let. Žadatel nemusí dodržet konkrétní číselný údaj (tj. rozsah výroby), ale měl
by dodržet podmínku, že nesmí překročit stanovené mezní procento. (Mezní procenta jsou
specifikována v Pravidlech, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty
PRV.)
V rámci administrativní kontroly projektu není hodnocen počet vytvořených pracovních míst,
stejně tak SZIF neošetřuje případné konflikty žadatelů s občany. Z obecného hlediska lze ovšem
konstatovat, že podporou obnovy zemědělských podniků dochází k udržení pracovních míst a
tím i života obyvatel na venkově.
K Žádosti o dotaci bylo předloženo stavební povolení vydané stavebním úřadem městyse Černá
Hora, č. j. ÚMČH 2411/2015. Mezi účastníky řízení, kteří mohou ve stanovené lhůtě podat
námitky, byla rovněž obec Újezd U Černé Hory. Ze stavebního povolení cituji: „[…] Současné
ozelenění areálu, v němž bude zdroj provozován, provozovatel v předstihu před uvedením
umisťovaných staveb do zkušebního provozu doplní o výsadbu izolačního pásu zeleně (listnatých
a jehličnatých stromů a keřů) při hranici pozemku provozovatele, a to směrem od zdroje
k nejbližší obytné zástavbě, k eliminaci emisí pachových látek tak, aby nedocházelo
k nadměrnému obtěžování obyvatel pachovými látkami.“
Předpokládaným termínem pro předložení Žádosti o platbu je srpen roku 2018. V rámci
povinných příloh, jejichž doložení je předpokladem pro vyplacení dotace, žadatel předkládá také
kolaudační souhlas. Pokud nebudou dodrženy podmínky, které jsou ve stavebním povolení
uvedeny, kolaudační souhlas nebude udělen.
Vzhledem k rozsáhlé dokumentaci a k neurčitosti konkrétního požadavku je možné osobně
nahlédnout do spisu na regionálním odboru Hradec Králové. V této záležitosti je možné
kontaktovat Mgr. Marka Kaisera, +420 739 322 959, právníka RO.
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