
Ministerstvo kultury

ředitel odboru investic a veřejných zakázek

Y Praze dne

C.j.: MK 70691/2017 OIVZ

Vážený pane doktore,

Ministerstvo kultury obdrželo dne 2. ll. 2017 Vaši žádost o poskytnutí informací

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

(dále jen „zákon“), ve které žádáte o poskytnutí následujících informací:

a) poskytnutí kopie Kupní smlouvy na odkup vepřína v Letech na Písecku, stojícího na místě

bývalého romského koncentračního tábora

b) poskytnutí kopie Znaleckého posudku, na základě kterého byla nemovitost oceněna.

K výše uvedeným dotazům sdělují následující:

Požadované není v působnosti Ministerstva kultury, a tedy Ministerstvo kultury v souladu

s ustanovením (j l4 odst. písm. c) zákona tuto část Vaší žádosti, týkající poskytnutí lcupní

smlouvy, odkládá.

Důvodem pro odložení výše uvedené části žádosti jsou následující skutečnosti:

Podle ustanovení š 2 odst. l zákona jsou povinné subjekty povinny poskytovat infomace

vztahující se k jejich působnosti. Z usneseni vlády České republiky ze dne 21. 8. 2017 č. 609

vyplývá, že kupní smlouvu, kterou Česká republika nabude do svého vlastnictví areál tvořící

velkovýkrmnu prasat vbezprostřední blízkosti v Letech u Písku, bude za Českou republiku

podepisovat a tedy kupní stranou, která bude mít s předmětným majetkem příslušnost hospodařit,

je Muzeum romské kultury. Ministerstvo kultury tedy smluvní stranou v tomto případě nebude.

Ministerstvo kultury je správcem programu č. 134 ll0 Rozvoj a obnova materiálně technické

základny státních kulturních zařízení. Do tohoto programu svým charakterem spadá i předmětná

akce. Vtomto programu bude akce registrována a dále administrována. Finanční prostředky

budou Ministerstvem financí poskytnuty formou rozpočtového opatření tak, že bude navýšen

výdajový rámec výše uvedeného programu. K podpisu předmětné kupní smlouvy může dojít až

po poskytnutí finančních prostředků Ministerstvem financí.

Pokud tedy požadujete kupní smlouvu na koupi vepřína v Letech a souvisejících nemovitých a

movitých věcí, pak ve smyslu výše uvedeného je třeba svou žádost adresovat Muzeu romské

kultury, Bratislavská 67, 602 00 Brno.
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Ad b! Této části žádosti o informace se vyhovuje tím, že Vám v příloze tohoto dopisu zasílám

Znalecký posudek č. 2017/1096/19 na ocenění specifikovaného majetku - souboru nemovitých

věcí (pozemky a stavby) zapsaného na LV 232 v k.ú. Lety (680770) a na LV346 v k.ú. Králova

Lhota, okres Písek, vč. souborů technologií instalovaných v těchto nemovitých věcech, vše

ve vlastnictví společnosti AGPI, a.s. se sídlem Vrcovice č. ev. 64, 397 01 Vrcovice, IČO:

00112836, cenou obvyklou, vypracovaný společností B.S.O., spol. s r.o. dne 24. 4. 2017 a

Znalecký posudek D čJZP 2017/1095/118 o ceně nemovitých věcí zjištěné podle cenového

předpisu: specifikovaných nemovitostí zapsaných na LV 232 pro k. ú. Lety (680770) a na LV

346 pro k. ú. Králova Lhota (672581), vč. součásti a příslušenství, vypracovaný společností

B.S.O., spol. s r.o.

Závěrem sdělují, že toto vyřízení žádosti se doručuje na žádost žadatele do jeho datové

schránky, tedy do té datové schránky, ze které byla předmětná žádost odeslána, tj. do datové

schránky ID DS: nikoli do datové schránky uvedené V žádosti, tj. do datové schránky

ID DS: která je zjevně nesprávná, neboťobsahuje pouze šest znaků. Rovněž dle ověření

v systému datových schránek nenáleží 1D DS: žadateli ani jednateli žadatele.

ředitel odboru inve

ASCOP Investment, s.r.o.

se sídlem Návazná 1023/23

165 00 Praha 6

doručovací adresa: Jindřišská 27, Praha 1

email:

datová schránka:

jednající jednatelem společnosti


