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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 09.04.2021 (doručena 09.04.2021 do datové schránky)
Mgr. R. K., advokát, žádal v zastoupení společnosti SCHETELIG CE s.r.o., o poskytnutí
následujících informací týkajících se obchodní společnosti AGRO Kadaň s.r.o., IČO: 24229865:
1. Zda-li společnost AGRO Kadaň s.r.o.
v administrované žádosti o dotaci reg.č.
18/007/0411l/342/002808 z dotačního titulu PRV na období 2014-2021 operace 4.1.1
Investice do zemědělských podniků, či v rámci jiné žádosti nebo jiného dotačního titulu,
požádala o poskytnutí dotace pro realizaci záměru výstavby skleníků, včetně dalších
technologií, na pozemku parc. č. 404/40 , v katastrálním území Tušimice, obec Kadaň, nad
rámec jejího záměru realizovaného výše popsanými smlouvami o dílo a kupní smlouvou.
2. V případě, že odpověď na první otázku bude kladná, kdo je hlavním smluvním partnerem
společnosti AGRO Kadaň s.r.o., v postavení zhotovitele, dodavatele či prodávajícího, při
realizaci jejího záměru popsaného výše (druhá etapa výstavby skleníku a souvisejících
technologií).
3. Poskytnutí kopií smluvní dokumentace či jejích vzorů, doložených k žádostem společnosti
Agro Kadaň s.r.o. v souvislosti s žádáním o podporu z dotačních programů pro realizaci
„druhé etapy“ výstavby skleníků, včetně dalších technologií, na pozemku parc. č. 404/40,
v k.ú. Tušimice, obec Kadaň, nad rámec jejího záměru realizovaného výše popsanými
smlouvami o dílo a kupní smlouvou.
Poskytnutí informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, v platném znění
Odpověď ze dne 19.04.2021
1. Jak jsme již uvedli v odpovědi ze dne 24.2.2021 k administrované Žádosti o dotaci registrační
číslo 18/007/0411l/342/002808 (žadatel AGRO Kadaň s.r.o., IČO: 24229865) z dotačního
titulu Programu rozvoje venkova na období 2014-2021, operace 4.1.1 Investice do
zemědělských podniků, byly doloženy smlouvy o dílo ze dne 4. ledna 2019 a 18. ledna 2019
uzavřené mezi smluvními stranami SCHETELIG CE s.r.o. (jako „Zhotovitel“) a AGRO Kadaň
s.r.o. (jako „Objednatel“). U této žádosti nebyla dotace vyplacena, resp. žadatel/příjemce
dotace dosud nepředložil Žádost o platbu, kterou (obecně) žadatelé předkládají po realizaci
projektu spolu s doklady prokazujícími realizaci předmětu dotace. U žádosti registrační číslo
18/007/0411l/342/002808 je aktuální předpokládaný termín předložení Žádosti o platbu
30. 5. 2021.
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2. Žadatel má dále aktuálně administrovanou Žádost o dotaci 20/010/0411l/342/001524
(datum podání 3. 8. 2020), jejíž předmětem je „vybudování skladu na čerstvá rajčata
(čerstvě sklizená ve skleníku) včetně příslušné technologie. Konkrétně se jedná o technologii
řízení teploty a větrání, která se sestává z chladící a větrací části, a dále z otopné části. Do
skladu bude také instalován regálový systém. Dále dochází k doplnění pěstební technologie
ve formě sklizňových plošin, sklizňových vozíků a vozíků na listy.“ – místem realizace této
Žádosti o dotaci je parc. č. 404/40, v katastrálním území Tušimice, obec Kadaň. Ve stejném
místě realizace (parc. č.404/4) má žadatel další Žádost o dotaci 20/010/0421a/342/001512
(datum podání 3. 8. 2020) také z 10. kola PRV, jejíž předmětem je „technologie na
zpracování rajčat včetně výrobního prostoru. Jedná se o vybudování haly s plochou 216 m3,
která bude sloužit pro skladování vstupní suroviny (poškozených omytých rajčat), dále zde
budou umístěny výrobní prostory vč. pořizované technologie a také sklad hotových výrobků
- vestavěný chladící box. Součástí plánované haly je i sociální zázemí zaměstnanců a sklad
obalových materiálů (tetrapaky, konzervy, kartony a pod). Jedná se o obaly na spotřebitelská
balení jednotlivá, případně krabice na spotřebitelská balení rajčatového protlaku.“
3. U Žádosti o dotaci 20/010/0411l/342/001524 aktuálně probíhá administrativní kontrola,
tudíž Žádost o dotaci není schválena ke spolufinancování. Žádost o dotaci
20/010/0421a/342/001512 byla schválena ke spolufinancování dne 18. 1. 2021.
Jelikož administrativní postup žádostí 10. kola PRV je odlišný od minulých kol PRV, žadatelé
z 10. kola nedokládají přílohy k žádosti o dotaci (jakož i dokumenty k zrealizovanému
výběrovému řízení, tedy i smlouvu s vybraným dodavatelem) při její administraci, ale budou
je předkládat až spolu s Žádostí o platbu, nemá SZIF příslušné dokumenty (týkající se výběru
dodavatele
případně
smlouvy)
k
žádosti
20/010/0411l/342/001524
a
20/010/0421a/342/001512 k dispozici (u obou žádostí je uveden předpokládaný termín
předložení Žádosti o platbu 31. 12. 2022).
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