ZD Dřísy a.s,

,:

Na Náměstí 487,
z77 16, Všetaty

tČo: oot 04 906

Věc: Vyjádření ke změně provozovatele velkoplošné závlahové soustavy Labe V
YáŽení,
se dezinformacím
vzhledem k ukončení závlahové sezórry 202l a vzhledem k mnoŽícímse dotazůrn a Šířícím
dovolte' abych se jménem společnosti ZD Dřísy a.s. vyjádřil ke zrněně provozovatele velkoplošnézávlahové
Soustavy Labe V (dále jen ,,Závlahová soustava"), která je ve v|astnictví Závlahového druŽstva Labe 5,
družstvo"). Členská schůze Závlahového druŽstva rozhodla dne 23.3.202l
druŽstvo (dále jen
'.Závlahové
transparentně a v souladu s právním řádem a Stanovami Závlahového druŽstva o změně provozovatele Závlahové
Soustavy, kterým bude pro období od l.|.2022 do 3l.l2'2032 společnost ZD Diísy a.s. (dále také jako,'NovÝ
provozovatel"). V rámci výše uvedené členskéschůze se pro změnu provozovateleZávlahové Soustavy vyjádřili
z velké části zejména ti členovéZávlahového druŽstva, kteří sami ',pěstují pod závlahou'', a kteří tudíŽ mají
eminentní zájem na dalŠímrozvoji a revitalizaci Závlahové soustavy a jejím zachování pr'o budoucí generace.
Zcela logicky byla proto minimálně pro následujících l0 let uzavřena nájemní smlouva se společnostíZD Dřísy
a.s. jakoáo Novým provozovatelem, který je 50% podílníkem ZávÍahového druŽstva, ale zejména jednoznačně
největšímodběratelem závlahové vody ze Závlahové Soustavy. Zvýše uvedenéhoje zřejmé, Žeje pro nás, stejně
jako pro Ťadu zVás, naprosto stěžejní' aby byla zajištěna funkčnost Závlahové Soustavy i do budoucna.
Vzhledem k tomu' Že se za posledních 30 let fungování Závlahové soustavy nenačerpalo z dostupných dotačních
programů do její revitalizace vůbec nic (dle našich odhadů šlo načerpat více neŽ l00 milionů Kč), čímŽse
výrazně sníŽila její Životnost' vzhledem ktomu, Že příslušnédotace je reálné uskutečnit pouze Spřispěním
provozovate|e Závlahové soustavy a vzhledem ktomu, Že stávající provozovatel neprojevil po celou dobu
provozu zájem podílet Se na revitalizaci Závlahové soustavy, bylo zcela nezbytné v rámci Závlahového druŽstva
prosadit změnu a pronajmout Závlahovou Soustavu nám jakoŽto Novému provozovateli, který je na revitalizaci a
zachování Závlahové soustavy do budoucna Životně závislý. Ihned poté, co byla mezi Závlahovým druŽstvem a
námi jako Novým provozovatelem uzavřena nájemní smlouva kZávlahové soustavě pro období 2022 aŽ2032
jsme Jako Nový piovozovatel pro potřeby Závlahového druŽstva připravili na Ministerstvo zemědělství ČR
úspěšnou Žádost o poskýnutí dotace na moderni3aci Závlahové Soustavy ve výši 5.980.000 Kč, na jejíŽ realrizaci
se hodláme podílet finančně, právně a prostřednictvím poskytnutí zajištění bankovního úvěru. Celý dotační
projekt by měl být realizován po konci záv|ahové sezóny 2022. Následně hodláme v revitalizaci Závlahové
Soustavy pokračovat. Zároveň zdůrazňuieme. že bezproblémové fungování Závlahové soustavv od l.4.2022

ie oro nás zcela zásadní. tudížiiž od l.1l.202l budeme kompletně technologickv a zeiména personálně
připraveni provoz Závlahové soustavv zaiistit. Naším záimem ie. abv Závlahová soustava nadále
funeovala a dodávala závlahovou vodu všem stávaiícími budoucím odběratelům. kteří o to proieví záiem

(bez ohledu na to zda se iedná o fvzické čiprávnickéosobv)! V průběhu měsíce listopadu 202l Yás všechny
jako potenciální zájemce o závlahovou vodu zkontaktujeme a domluvíme se na spolupráci, na kterou se těšíme.
Zároveň se chceme důrazně ohradit proti uměle šířenédezinformačníkampani, jejímŽ cílem je očernit naše
úmysly se Závlahovou soustavou. Pokud tato bude nadále pokračovat, tak jsme připraveni se bránit všemi
dostupnými právními prostředky!

Ve Všetatech dne l8.l0.202l
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