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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 16.08.2021 (doručena 16.08.2021 do datové schránky)
Mgr. R. K., advokát, žádal v zastoupení společnosti SCHETELIG CE s.r.o., o poskytnutí doplňující
informace v rámci administrované Žádosti o dotaci reg.č. 18/007/0411l/342/002808 týkajících
se obchodní společnosti AGRO Kadaň s.r.o., IČO: 24229865 z dotačního titulu PRV na období
2014 – 2020, operace 4.1.1 Investice do zemědělských podniků:
1. zda žadatel /příjemce předložil Žádost o platbu a požádal tak o vyplacení dotace,
2. zda byla daná dotace žadateli/příjemci vyplacena,
3. zda žadatel/ příjemce požádal ve smyslu uzavřené smluvní dokumentace a Pravidel, v rámci
ohlášení změny, o úpravu termínů stanovených v ustanovení článku V. smlouvy, zejména
termínu pro předložení žádosti o platbu,
4. co je relevantním dokladem pro poskytnutí dotace v rámci výše specifikovaného programu
a žádosti pro vyplacení 100 % finančních prostředků (kolaudační rozhodnutí, zápis nemovitosti
do katastru nemovitostí, předávací protokol, atd.).

Poskytnutí informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, v platném znění
Odpověď ze dne 23.08.2021
Ad 1) K žádosti registrační číslo 18/007/0411l/342/002808 (žadatel AGRO Kadaň s.r.o., IČO:
24229865) byla Žádost o platbu předložena 28. 5. 2021.
Ad 2) K dnešnímu dni (23. 8. 2021) nebyla k žádosti registrační číslo 18/007/0411l/342/002808
(žadatel AGRO Kadaň s.r.o., IČO: 24229865) dotace vyplacena.
Ad 3) Jak jsme uváděli v předešlých odpovědích, předpokládaný termín předložení Žádosti o
platbu byl 30. 5. 2021. Žadatel/příjemce dotace tedy „nevyužil“ možnosti posunu termínu
předložení Žádosti o platbu.
Ad4) V této souvislosti nelze uvést konkrétní dokument/doklad, který je relevantní pro vyplacení
dotace. Přílohy, které je nezbytné doložit ze strany příjemce dotace k Žádosti o platbu jsou
uvedeny v Pravidlech, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty
Programu rozvoje venkova na období 2014–2020 („Pravidla pro žadatele“), kap. 8. Seznam
předkládaných příloh, e) Povinné přílohy předkládané při podání Žádosti o platbu (Pravidla pro
žadatele viz odkaz níže).
https://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fdokumenty_ke_stazeni%2F
prv2014%2Fopatreni%2Finvestice_do_hm%2F411%2F1540880151460.pdf
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Aktuálně u žádosti probíhají kontroly předložené Žádosti o platbu a dokumentů k ní
předložených.
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