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Ministerstvo kultury obdrželo dne 18. 8. 2020 žádost o informaci podle zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, (dále jen žádost),
kterou podala právnická osoba - Obec Zdiby, IČO: 00241032, Průběžná 11, 250 66 Zdiby,
zastoupená (dále žadatel), a to v následujícím znění:

Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, Vás žádáme o
poskytnutí následujících informací, týkajících se dotace (případně daru nebo neinvestičního
příspěvku) poskytnutého Ministerstvem kultury ČR - Sdružení pro obnovu a provozování
zámku Brnky z.s., IČ: 285 56 640, se sídlem U Průhonu 1201/23, 170 00 Praha 7 (případně
dříve také sídlem Jirečkova 180, 170 00 Praha 7) v roce 2010 (podpis smlouvy 21. 9. 2010) na
částku 238 000,- KČ.

Požadujeme poskytnutí následujících informací a listin:

l) Žádosti o předmětnou dotaci včetně všech příloh.
2) Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace.
3) Informací o zadávacím řízení, včetně identifikace subjektů - uchazečů v realizovaném

zadávacím řízení, pořadí uchazečů, doklady a výběru zhotovitele apod.
4) Smlouvy o dílo uzavřené s vítězným uchazečem, včetně všech příloh.
5) Rozpočtu díla, včetně výkazu výměr, pokud nebyl součástí příloh ke smlouvě o dílo

dle bodu 4) výše, včetně příp. protokolu o převzetí dokončeného stavebního díla.
6) Dokumentů poskytujících přehled o čerpání rozpočtu v návaznosti na provedené práce

a dodávky.
7) ZVA - závěrečné vyhodnocení akce, včetně kompletního vyúčtování, daňových

dokladů a jiných listin prokazujících provedení úhrad dotace.
8) Veškerých listin k případně realizované veřejnoprávní kontrole k výše uvedené dotaci,

pokud byla ze strany poskytovatele dotace provedena.
9) Případně dalších listin, týkajících se komunikace mezi poskytovatelem dotace a

Sdružením pro obnovu a provozování zámku Brnky z.s. uskutečněné ve vztahu
k předmětné dotaci.

10) Fotodokumentaci ze spisu.
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Současně žádáme o informaci, zda ze strany Ministerstva kultury ČR byly Sdružení pro
obnovu a provozování zámku Brnky z.s., IČ: 285 56 640, se sídlem U Průhonu 1201/23, 170
00 Praha 7 (případně dříve také sídlem Jirečkova 180, 170 00 Praha 7) poskytnuty jakékoliv
jiné další dotace, neinvestiční příspěvky či dary kromě výše uvedeného.

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

Vlastníkovi - Sdružení pro obnovu a provozování zámku BRNKY, z.s., IČ: 285 56 640, se
sídlem U Průhonu 1201/23, 170 00 Praha 7, byl na obnovu nemovité kulturní památky -
zámku č. p. l, rejstř. č. ÚSKP 32219/2-2205, k. ú. Brnky, obec Zdiby, okres Praha - východ,
Středočeský kraj, v roce 2010 poskytnut finanční příspěvek v rámci Havarijního programu ve
výši 238 000,- KČ, a to na provizorní zastřešení kaple zámku.

V příloze dokládáme požadované informace a listiny:

l) Žádost o předmětnou dotaci včetně všech příloh. Příloha (24 listů).
2) Příloha - rozhodnutí o poskytnutí příspěvku ze dne 20. 9. 2010 č. j. MK 20683/2010

OPP (4 listy).
3) Informaci o zadávacím řízení, včetně identifikace subjektů - uchazečů v realizovaném

zadávacím řízení, pořadí uchazečů, doklady a výběru zhotovitele apod. - nebylo
vlastníkem zasláno, MK nepožadovalo.

4) Smlouva o dílo uzavřená s vítězným uchazečem, včetně všech příloh. Příloha (6 listů)
5) Rozpočet díla, včetně výkazu výměr, pokud nebyl součástí příloh ke smlouvě o dílo

dle bodu 4) výše, včetně příp. protokolu o převzetí dokončeného stavebního díla.
Protokol o převzetí dokončeného stavebního díla nebyl MK požadován.

6) Dokumenty poskytujících přehled o čerpání rozpočtu v návaznosti na provedené práce
a dodávky - viz bod 7) vyúčtování.

7) ZVA - závěrečné vyhodnocení akce, včetně kompletního vyúčtování, daňových
dokladů a jiných listin prokazujících provedení úhrad dotace - Příloha (12 listů).

8) Veškeré listiny k případně realizované veřejnoprávní kontrole k výše uvedené dotaci,
pokud byla ze strany poskytovatele dotace provedena - veřejnoprávní kontrola
neproběhla.

9) Případně další listiny, týkající se komunikace mezi poskytovatelem dotace a
Sdružením pro obnovu a provozování zámku Brnky z.s. uskutečněné ve vztahu
k předmětné dotaci. Příloha (2 listy).

10) Fotodokumentace ze spisu. Příloha (18 listů).

Ze strany Ministerstva kultury ČR nebyly Sdružení pro obnovu a provozování zámku Brnky
z.s., IČ: 285 56 640, se sídlem U Průhonu 1201/23, 170 00 Praha 7 poskytnuty další dotace,
neinvestiční příspěvky či dary komě výše uvedeného.

S pozdravem

a památkově chráněných území v odboru památkové péče
Ministerstva kultury

Přílohy dle textu
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