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Ing. Miloslav MULLER
ředitel Kabinetu ministra financí

VPraze dne j, listopadu 2011
Č.j.: 10/96772/2011/2300 IK

Vážený pane,

k Vašemu dopisu zaslanému datovou schránkou dne 25. října 2011 s žádostí o poskytnutí

informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění

pozdějších předpisů (dále jen" Zákon "), uvádíme.

Dotace ze státního rozpočtu ve výši 5 mil. Kč na akci" Rekonstrukce objektu Morstadtův

dům v Lokti" pro obecně prospěšnou společnost České lázně v Evropě, byla schválena

Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR v rámci pozměňovacích návrhů k vládnímu návrhu

zákona o státním rozpočtu na rok 2008.

Ministerstvo financí vzhledem k tomu, že akce podobného typu by měly být řešeny věcně

odpovídajícími ministerstvy, doporučila tuto akci společně sfinančními prostředky

převést na Ministerstvo pro místní rozvoj. Rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny převod

zamítl a schválená dotace byla uvolněna z kapitoly VPS jejímž správcem je Ministerstvo

financí.

Dotace byla uvolněna pod evidenčním číslem 298225 0121.



Jako přílohu tohoto dopisu přikládáme požadované dokumenty:

- Rozhodnutí o poskytnutí dotace

- Podmínky pro použití prostředků státního rozpočtu

Spozdravem

Příloha: Dle textu

Oživení, o.s.

Ing. Štěpán Rattay

předseda sdružení

Pelléova 7

160 00 Praha 6
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