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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 03.03.2021 (doručena 03.03.2021 e-mailem)
Pan J. H. žádal o informace týkající se žádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova podané dne
16.10.2016, reg. č. 16/003/0411c/780/000148 žadatelem J. M., Příbor, a to:
1. Protokolu o kontrole č.0100050034, vedeném pod č. j.: SZIF/2019/0347206, digitálně
podepsaném 2.5.2019. Požadujete hlavně přílohy jako jsou fotokopie technických dokumentací,
kopie faktur, které potvrzují uhrazení předmětů dotace.
2. Protokolu o kontrole č. 0100050035, vedeném pod č. j.: SZIF/2019/0347249, digitálně
podepsaném 2.5.2019. Podle druhu kontroly se jedná o kontrolu na místě: Požadujete kopie
zadokumentování zakoupeného lisu - 1 kus a hlavně, mobilního hrazeni -64 kusů, kopie faktur
k uvedenému zboží a fotodokumentaci uvedeného zboží - lisu a mobilního hrazení.
3. Požadujete fotokopie - upřesnění místa kontroly, č. hospodářství a č. DPB - pastviny. Místo
„Příbor " které je uvedeno je nepřesné a tímto je zavádějící a vzbuzuje pochybnosti, zda byla
„Kontrola na místě skutečně provedena".
Poskytnutí informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, v platném znění
Odpověď ze dne 17.03.2021
Předmětem projektu reg. č. 16/003/0411c/780/000148, žadatel J. M., bylo pořízení lisu na
kulaté balíky a mobilního hrazení pro manipulaci se zvířaty. V případě mobilního hrazení se
jednalo o 64 ks dílců o jednotkové délce 6,152 m, celkem tedy bylo pořízeno mobilní oplocení
v délce 393,726 m, vyrobeno z lešenářské galvanické ocelářské trubky bez nátěru. U svinovacího
lisu na kulaté balíky se jedná o značku KRONE Fortima 1600, v.č. 16F986448.
Mobilní zábrany jsou realizovány na pozemcích p.č. 737/29, 737/26, 737/93, 737/144 a původně
i 737/88 v k.ú. Klokočov u Příbora na DPB č. 0101/20 T o výměře 40,95 ha – viz snímek
katastrální mapy a snímek LPIS. Vlastníkem pozemků je dle KN pan J. M., stejně tak je i
uživatelem DPB č. 0101/20. Pozemek p.č. 737/88 v současné době již není v KN evidovaný,
zřejmě byl sloučený do pozemku p.č. 737/93. V LPIS je na pana J. M. evidováno celkem 204,
23 ha převážně travních porostů.
Dle IZR má pan Mikš jako chovatel evidovanou provozovnu č. CZ 81020843, k datu 4. 3. 2021
chová 104 ks skotu. Stroj – svinovací lis na kulaté balíky bude v době, kdy nevykonává svou
činnost, umístěn na pozemku st.p.č. 32/1 – pozemek je taktéž ve vlastnictví pana J. M. Dle
protokolu o kontrole č. 0100050035 byla fyzická kontrola na místě zahájena 26. 4. 2019 v 9:00
hod. a ukončena dne 26. 4. 2019 10:30 hod.
V příloze zasíláme fotodokumentaci z kontrol u žadatele, kopie faktur, podklady k místu realizace
mobilního hrazení a podklady ke svinovacímu lisu.
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