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MK 41971/2019 OPP

ROZHODNUTÍ
Malá Strana, jako správní orgán
kultury, Maltézské nám. 471/1, Praha 1
příslušný podle š 14m odst. 1 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně
některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), vplatném znění, rozhodlo ve věci
žádosti o poskytnutí dotace na projekt „Památky (DVESCO nejen pro dospělé", již podal
České dědictví UNESCO, dobrovolný svazek obcí, Bří Šťastných 1000, 570 01 Litomyšl,
IČO 70963452, takto:

Ministerstvo

Žádost
o

se

—

podle š

14m odst. l

písm. b) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
(rozpočtová pravidla), v platném znění,

a

změněněkterých souvisejících zákonů

zamítá.

Odůvodnění:
České
rozpočtových pravidel, byla podána žadatelem
žádost
dotace
o
z
dobrovolný
poskytnutí
programu Podpora
pro památky UNESCO na realizaci projektu „Památlgz UNESCO nejen pro dospělé" ve výši
Ve

smyslu š

14 odst. 3 zákona

dědictví UNESCO,
259

svazek obcí

-

700,- Kč.

kultury posoudilo žádost a na základě doporučení Komise Ministerstva kultury
pro program Podpora pro památky UNESCO ze dne 18. 2. 2019, dospělo k závěru, že projekt
neodpovídá účelu programu Podpora pro památky, a proto rozhodlo tak, jak je uvedeno
ve výroku tohoto rozhodnutí.
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Projekt nerozvíjí hodnoty, pro které byly památky UNESCO zapsány na Seznam světového
dědictví UNESCO. Projekt na tvorbu deskové hry s celkovými náklady 371 000,- Kč také
nesplňuje požadavky na hospodárnost, efektivitu a ekonomičnost nakládání sprostředky
státního rozpočtu.

Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí není podle š l4q odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve
pozdějších předpisů, přípustné odvolání ani rozklad. Toto rozhodnutí nabývá právní moci
dnem jeho doručení příjemci.

