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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 05.10.2021 (doručena 05.10.2021 e-mailem)
Společnost Navláčil stavební firma s.r.o. žádala o sdělení následujících údajů a zaslání
příslušných dokumentů v rámci projektu Programu rozvoje venkova – č. projektu
19/008/0421a/564/000361 – Gurdau Vinařství, s.r.o. – Modernizace zpracovatelského provozu.
Konkrétně žádala o následující informace a dokumenty:
1. Jakým způsobem budou dotační prostředky v rámci tohoto projektu čerpány? Jaké dokumenty
je nutné k čerpání doložit? Je například nutné dokládat soupisy provedených prací a dodávek
realizovaných v rámci tohoto projektu?
2. Do kdy musí být tento projekt ukončen? Jaký je aktuální termín, do kdy musí být práce a
dodávky na tomto projektu ukončeny?
3. Došlo k prodloužení termínu dokončení prací na základě dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo? Bylo
by možné tento dodatek (případně i v anonymizované verzi) zaslat?
Poskytnutí informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, v platném znění
Odpověď ze dne 12.10.2021
Ad 1. Dokumenty (přílohy), které příjemce dotace dokládá po realizaci projektu s Žádostí o
platbu, jsou stanoveny Pravidly pro žadatele. V níže uvedeném odkazu jsou k dispozici Pravidla
pro žadatele operace 4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů platná pro 8.
kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova 2014-2020, kde jsou v kapitole 8. Seznam
předkládaných příloh, písm. e) uvedeny Povinné přílohy předkládané při Žádosti o platbu.
https://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fdokumenty_ke_stazeni%2F
prv2014%2Fopatreni%2Finvestice_do_hm%2F421%2F1564668804231.pdf
Ad 2. Aktuální předpokládané datum ukončení fyzické realizace projektu je 31. 1. 2022.
Aktuální předpokládaný termín předložení žádosti o platbu je 30. 4. 2022.

Ad 3. Výše uvedené termíny ukončení fyzické realizace projektu a předložení Žádosti o platbu
byly upraveny (posunuty) na základě předložených Hlášení o změnách k žádosti
19/008/0421a/564/000361 (Gurdau Vinařství, s.r.o.), ke kterým byl doložen přiložený Dodatek
č. 1 Smlouvy o dílo č. 3679/2020 podepsané 5. 2. 2020 (dodatek podepsaný 6. resp.
7. 10. 2020).
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