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Telefon: 257 085 111
Fax: 224 318 155
E-mail: epodatelna@,mkcr.cz

Vážený pan

Váš dopis mačky Naše značka Vyřizuje/!inka V Praze dne
č. j. MIK 34260/2020 OPP 22. května 2020

Ministerstvo kultury obCrželc dne 15. 5. 2020 žádost o informaci podk zákona
Č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, (dále jen žádost),
kterou podal (dále
žadatel), a to v následujícím mění:

- Byla schválená dotace na rekcmstnikci střechy kostela sv. Jana Křtitele v MokrýchLazcích (74762) - příjemce Římskokatolická církev farnost Mokré Lazce?

- Kdy byla žádost podaná?
- Jaká výše byla schválená?
- Kdy byl informován žadatel?
- Kdy byla dotace proplacena?

Dle mých infOrmaci poskytlo Ministerstvo kuitaiy z Havarijního programu 120 000 KČ, proto
chci tuto záležitost potvrdit/vyvrátit a doplnit.

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

- Zařazení do Havarijního programu a návrh příspěvku ve výši 120 000,- KČ na obnovunemovité kulturní památky - kostela sv. Jana Křtitele, rejstř. č. ÚSKP 35143/8-1440,
k. ú. a obec Mokré Lazce, okres Opava, Moravskoslezský kraj, konkrétnč na výměnu
střešní krytiny a opravu fasády na včži, pro rok 2020 odsouhlasila Komise pro
Havarijní program a Program péče o vesnické památkové rezervace a zóny a krajinné
památkové zóny dne 16. 4. 2020.

- Návrh na zařazení akce obnovy nemovité kulturní památky do Havarijního programu
včetně př'-'loh byl zaslán do 31. ledna 2020 na Národní památkový ústav, územrj
odbomé pracoviště v OsKavě. Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště



v Ostravě zaslal souhmnč @řäcovanC žádosti za Moravskoslezský kraj Ministerstvu
kultury, v termínu doručení 16. 3. 202C.

- Návrh příspěvku byl schválen ve výši 120 000,- KČ, účelově na výměnu střešní
krytiny a opravu fasády na věži předmětné nemovité kulturní památky.

- Přehled navržených příspčvků Havarijního programu na rok 2020 byl na webových
strángác:ľ Ministerstva kultury zveřejněn dne 29. 4. 2020.

- Příspěvek v Programu poskytuje Ministerstvo kultury, po provedeném správním
řízení, roZhodnutím podle § 16 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči,
ve znění pozdějších předpisů. Zpravidla je příspěvek proplacen do 40 dnů od nabyti
právni moci předmětnéhc rozhodnuti o poskytnutí příspěvku. Rozhodnuti ve výše
uvedené věci není v současné době vydáno.

S pozdravem

a památkově chráněných území v odboru památkové péče
Ministerstva kultury
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