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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 08.03.2018 (doručena 14.03.2018 dopisem)
JUDr. O. T., advokát, požadoval informace ohledně dotací poskytnutých z Programu rozvoje
venkova společnosti ZBIROŽSKÁ a.s., a to:
1) na základě žádosti registrační č. 08/003/1111a/232/000869 dotace na stavební a
technologické úpravy v objektech pro živočišnou výrobu za účelem racionalizace chovu skotu,
2) na základě žádosti registrační č. 130/018/1111a/232/000680 dotace na modernizaci
střediska v Cheznovicích a ve Lhotě pod Radčem,
3) na základě žádosti registrační č. 15/001/0411h/232/000471 dotace na modernizace objektů
pro chov skotu ve společnosti ZBIROŽSKÁ a.s.
Ve vztahu k těmto dotacím požadoval následující informace:






Jaké byly dány dotačním programem či jinak stanoveny podmínky pro udělení dotací,
na jaká konkrétní opatření či stavby či stavební úpravy byly dotace určeny a užity a na
kterém místě (v které obci)
zda již byla všechna opatření, stavby či úpravy, na které byla dotace poskytnuta,
realizovány
zda stavba, na kterou byly dotace užity, musí být (aby mohla být provozována) řádně
povolena a zkolaudována ze strany stavebního úřadu
zda jsou v dotačních podmínkách zahrnuty i požadavky na ochranu okolního prostředí,
např. neobtěžování zápachem apod.

Poskytnutí informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, v platném znění
Odpověď ze dne 23.03.2018
Ad 1) žádost reg. č. 08/003/1111a/232/000869 (ZBIROŽSKÁ a.s.) – PRV 2007-2013
- název projektu: Stavební a technologické úpravy v objektech pro živ. výrobu za účelem
racionalizace chovu skotu,
- datum podání Žádosti o dotaci 11.3.2008,
- místo realizace projektu: obec Lhota pod Radčem,
- popis projektu: Projekt řeší stavební a technologickou rekonstrukci stáje pro dojnice a
dojírny a výstavbu hlavní skladovací jímky na kejdu ve Lhotě pod Radčem a rekonstrukci
seníku v Cekově. Poznámka – před podáním Žádosti o proplacení bylo administrováno
Hlášení o změnách, kterým žadatel oznámil nerealizování části projektu týkající se
stavebních úprav ve stávajícím objektu seníku v Cekově. Změna byla žadateli/příjemci
dotace schválena – odstranění místa realizace projektu s odpovídajícím ponížením
způsobilých výdajů projektu.
- datum podpisu Dohody o poskytnutí dotace 30.07.2008,
- datum podání Žádosti o proplacení 26.03.2010,
- lhůta vázanosti projektu na účel do 30.07.2013.
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K jednotlivým bodům/dotazům žádosti o informace:
- v příloze zasíláme Pravidla pro žadatele opatření I.1.1 MODERNIZACE ZEMĚDĚLSKÝCH
PODNIKŮ, podopatření I.1.1.1 Modernizace zemědělských podniků platná pro 3.kolo
příjmu žádostí Programu rozvoje venkova 2007-2013,
- projekt řeší stavební a technologickou rekonstrukci stáje pro dojnice a dojírny a výstavbu
hlavní skladovací jímky na kejdu ve Lhotě pod Radčem.
- Dne 29.4.2010 byla provedena u příjemce dotace Zbirožská a.s. kontrola fyzické realizace projektu
reg. č. 08/003/1111a/232/000869 s názvem „Stavební a technologické úpravy v objektech
pro živ. výrobu za účelem racionalizace chovu skotu“.V rámci kontroly fyzické realizace
projektu kontrolní skupina na místě ověřila a do kontrolního listu z kontroly fyzické
realizace projektu V0111.05 zaznamenala mimo jiné že:
- fakturované množství služeb, materiálu atd. odpovídá skutečně zjištěnému stavu
(kontrolní otázka č. 60).
- fakturovaná účelovost odpovídá skutečnému zjištěnému fyzickému stavu (kontrolní
otázka č. 59)
Při fyzické kontrole bylo tedy ověřeno, že všechna opatření, stavby či úpravy, na
které byla požadována a následně poskytnuta dotace byla realizována.
-

V rámci kontroly bylo rovněž ověřeno a do kontrolního listu zaznamenáno že předložené
stavební povolení odpovídá předmětu projektu (kontrolní otázka č.43.). Při žádosti o
proplacení bylo předloženo a zkontrolováno Kolaudační rozhodnutí, ve kterém městský
úřad Zbiroh povoluje užívání realizovaných staveb. Stavby, na které byla požadována
dotace byly tedy řádně povoleny a zkolaudovány.

-

V rámci kontroly fyzické realizace projektu se přímo nesledují žádné požadavky na
ochranu okolního prostředí (např. obtěžování zápachem), pokud však kontrolní
skupina při návštěvě na místě zjistí porušení některých norem či předpisů, postoupí svá
zjištění příslušným úřadům.

V současné době i je výše uvedená Žádost o dotaci/proplacení již mimo lhůtu vázanosti na účel
(žadatel/příjemce dotace již v rámci této Žádosti o dotaci nemá se SZIF žádný vztah a vzhledem
k poskytnutí dotace může nakládat s předmětem projektu bez ohledu na podmínky stanovené
pro získání dotace).
Ad 2) žádost reg.č. 13/018/1111a/232/000680 (ZBIROŽSKÁ a.s.) – PRV 2007-2013
Žádost o dotaci nebyla schválena ke spolufinancování v rámci Programu rozvoje venkova
2007-2013. Z tohoto důvodu je žádost o poskytnutí informací irelevantní.
Ad 3) žádost reg.č. 15/001/0411h/232/000471 (ZBIROŽSKÁ a.s.) – PRV 2014-2020
Žádost o dotaci nebyla schválena ke spolufinancování v rámci Programu rozvoje venkova
2014-2020. Z tohoto důvodu je žádost o poskytnutí informací irelevantní.
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