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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 07.03.2022 (doručena 08.03.2022 dopisem)
Paní Mgr. V. S. žádala o sdělení ve věci žádosti o podporu z Programu rozvoje venkova, Investice
do zemědělských podniků pod registračním číslem žádosti 17/005/0411a/232/001538 – Stáj pro
chov koní. Jedná se o sdělení, v jakém roce bylo požádáno, mezi jakými subjekty byla tato
smlouva uzavřena, od jaké doby je platná tato smlouva a zda je stále platná a na jaké
nemovitosti se tato smlouva vztahuje.
Poskytnutí informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, v platném znění
Odpověď ze dne 21.03.2022
Příjemce dotace byla společnost PENKO s.r.o., Útušice 8, 332 09, IČO: 6262046, registrační
číslo žádosti 17/005/0411a/232/001538, název projektu: STÁJ PRO CHOV KONÍ, místo realizace
projektu 340 12 Švihov; Lhovice parcelní čísla 71/1; 71/2; 71/3; 71/4. Předmětem projektu
bylo technické zhodnocení budovy vestavbou 22 ks boxů pro ustájení koní včetně technologie
krmení.
Žádost o dotaci byla podána dne 30. 10 . 2017, dohoda o poskytnutí dotace byla uzavřena dne
26. 7. 2018 mezi Fondem a společností PENKO s.r.o., Útušice 8, 332 09, IČO: 6262046.
V Žádosti o dotaci společnost PENKO s.r.o. uvedl jako místo realizace stavební parcely č. 71/1,
71/2, 71/3 a 71/4 k.ú. Lhovice v nájemním vztahu po dobu minimálně 5 let.
Fyzická kontrola projektu proběhla za účasti kontrolorů SZIF dne 7. 12. 2020, kdy byla
provedena kontrola stavebních prací v objektu stáje (zabudovaných boxů pro koně), kontrola
položených podlahových gum, kontrola evidence výdajů projektu jako investičních, kontrola
právního uspořádání vlastnických vztahů k nemovitostem, kontrola výpočtu zemědělské
prvovýroby k datu podání ŽOD (preferenční kritérium č. 1). V rámci kontroly Kontrola fyzické
realizace projektu (KFRP) nebyly shledány nedostatky v kontrolovaných dokladech a materiálech
či skutečnostech zjištěných v místě provedené kontroly.
Lhůta vázanosti investic je stanovena do 6. 4.2026.
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