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Vazeny pan 

Váš dopis značky Naše značka Vyřizuje/linka V Praze dne 

č. j. MK 82062/2019 OPP — 6. prosince 2019 

Ministerstvo kultury obdrželo dne 28. 11. 2019 žádost o informaci podle zákona č. 106/1999 
Sb., o svobodném prístupu k informacím, v platném znční, (dále jen žádosť), kterou podal 

dopisem ze 
dne 28. 11. 2019, (dále žadatel), a to v následujícím znění: 

Na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, si 

dovoluji požádat povinnou osobou (Ministerstvo kultury) o následující informace vztahující 
se níže uvedenému případu. 

Rozhodnutím Ministerstva kultury ze dne 14. 5. 2008, č. j. 4326/2008, byla Městu Vimperk 
poskytnuta podle $ 14 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně 

souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v rámci státní finanční podpory 
v Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na 
rok 2008 účelová dotace ve výši 815.000,- Kč (dále jen „Program“). Rozhodnutím Města 
Vimperk ze dne 23. 5. 2008, č. j. ŠK 191/250/08 — P, byla vlastníkovi kulturní památky 

— hotel Zlatá 
hvězda č.p. 103, rejstř. č. 03-3837 v ulici 1. máje ve Vimperku, okres Prachatice, poskytnut 
účelový finanční příspěvek ve výši 289.000,- Kč na obnovu uvedené nemovité kulturní 
památky, a to v rámci státní finanční podpory ze shora uvedeného Programu. 

Ke shora popsanému případu si tedy dovoluji požádat o následující informace: 

1. Zda Ministerstvo kultury eviduje ve vztahu k poskytnutí příspěvku ve výši 
289.000,- Kč nějaké doklady či spisový materiál 
včetně případné komunikace s Městem Vimperk. Případně prosím o informaci, zda byly tyto 
doklady či spisový materiál skartovány. 

2. Pokud jsou takové doklady či spisový materiál nadále evidovány, žádám o sdělení 
přehledu těchto dokladů či obsahu spisu označením názvu dokladu, stručného popisu jeho 
obsahu a data vyhotovení.



3. Pokud jsou součástí takových dokladů či spisového materiálu faktury, kterými byly 

dokladovány vynaložené náklady na obnovu uvedené kulturní podmítky, žádám o poskytnutí 
kopií těchto faktur. 

Informace, o které jsem výše požádal, prosím, zašlete v zákonem stanovené Ihůtě 15 dnů ode 
dne přijetí této žádosti na výše uvedenou doručovací adresu. Je-li to možné, žádám přednostně 

o poskytnutí informací v elektronické a strojově čitelné podobě do mé shora označené datové 

schránky nebo na mojí shora označenou e-mailovou adresu. 

Ministerstvo kultury tímto poskytuje následující informace žadateli na základě výše uvedené 
žádosti: 

ad 1) Ministerstvo kultury eviduje spisový materiál k výše uvedené dotaci pro MPZ 

Vimperk v roce 2008 v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací a 
městských památkových zón pod č. j. 4326/2008, materiál je uložen v archivu Ministerstva 
kultury. Součástí materiálu jsou také doklady týkající se obnovy nemovité kulturní památky - 
hotelu Zlatá hvězda, č. p. 103, rejstř. č. ÚSKP 19188/3-3837, v MPZ Vimperk, k. ú. a obec 

Vimperk, okres Prachatice, Jihočeský kraj. 

ad 2) Doklady týkající se obnovy nemovité kulturní památky - hotelu Zlatá hvězda, č. 

p. 103, s č. ÚSKP 19188/3-3837, evidované MK: 
Souhrnný přehled ze dne 25. 2. 2008 — originál. 
Výpis z katastru nemovitostí (ověřená kopie) a snímek katastrální mapy ze dne 14. 

1.2008. 
- | Závazné stanovisko vydané Městským úřadem Vimperk vydané o obnově kulturní 

památky č. j. ŠK 72/109/08-P, ze dne 6. 3. 2008 a č. j. ŠK 490/723/07-P ze dne 16. 
1. 2008. 

- Souhlas s provedením stavby vydany Méstskym üfadem Vimperk é. j VÜP 330- 
374/516/08 St-29, ze dne 25. 2. 2008. 

-  Prohlásení vlastníka k provedení prací v roce 2008 svépomocí (bez data) - originál. 
Živnostenský list ze dne 10. 10. 2003 vydaný Městským úřadem Vimperk, č. j. 

ŽO-1341/03. 
- Živnostenský list ze dne 17. 9. 1998 vydaný Okresním úřadem v Prachaticích, č. j. 

ŽÚ/252.2/1758/98. 
- Cenová nabídka k pronájmu lešení Jostra cz spol. s. r. o. ze dne 25. 2. 2008. 

Cenová nabídka k výměně oken Ladislav Mach Truhlářství ze dne 25. 2. 2008. 
Živnostenský list ze dne 5. 4. 1993 vydaný Okresním úřadem v Prachaticích, č. j 
ŽÚ/563/02. 

- © Návrh a cenová kalkulace obnovy fasády KeimFarben s.r.o. ze dne 19. 1. 2008. 
- Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Vimperk konaného dne 10. 3. 2008, 

Usnesení č. 273, kterým se schvalují povinné spolupodíly města v rámci Programu 
ze dne 17. 3. 2008. 
Fotodokumentace hotelu Zlatá hvězda k zamýšleným pracím. 

Potvrzení o zřízení účtu u KB vlastníka ze dna 25. 2. 2008. 
- © Záměr prezentace kulturní památky ze dne 25. 2. 2008 - originál. 
- © Prohlášení o odborném dozoru stavby ze dne 26. 2. 2008 - 

originál. 
- © Doklad k záboru veřejného prostranství ze dne 25. 1. 2008, č. j. IÚ8/12/08, vydaný 

Městem Vimperk.



ad 3) Faktury, kterými byly dokladovány vynaložené náklady na obnovu uvedené 
nemovité kulturní památky evidoval a kontroloval v rámci vyúčtování jednotlivých 
příspěvků z dotace Městský úřad Vimperk, tamtéž by měla být také uložena 
fotodokumentace provedených prací. Dle podmínek rozhodnutí Ministerstva 

kultury č. j. 4326/2008 ze dne 14. 5. 2008 zaslalo Město Vimperk souhrnnou 
tabulku výsledku kontroly vyúčtování a k poskytnutí příspěvku Ministerstva 
kultury a spolupodílu města právní titul, v tomto případě již zmíněné rozhodnutí 
Města Vimperk 23. 5. 2008, č. j. ŠK 191/250/08 — P. 

S pozdravem 

a památkově chráněných území v odboru památkové péče 
Ministerstva kultury 
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