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ROZHODNUTÍ
Mala Strana, jako správní orgán
kultury, Maltézské nám. 471/1, Praha 1
14m
odst.
zákona
1
218/2000
č.
o
Sb.,
příslušný podle š
rozpočtových pravidlech a o změně
některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), vplatném znění, rozhodlo ve věci
žádosti o poskytnutí dotace na projekt „Propagace statků nominovaných či zapsaných
na Seznamu světového dědictví UNECO vKarlovarském kraji ", již podal Karlovarský kraj,
Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary, IČO 70891168, takto:
Žádost se podle 5 14m odst. 1 písm. b) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a
o změněněkterých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), v platném znění,

Ministerstvo

—

zamítá.

Odůvodnění:
Ve

Karlovarský
žádost o poskytnutí dotace z programu Podpora pro památky UNESCO na realizaci
kraj
projektu „Propagace statků nominovaných či zapsaných na Seznamu světového dědictví
UNECO v Karlovarském kraji ve výši 94 500; Kč.
smyslu š

14 odst. 3 zákona

rozpočtových pravidel, byla podána

žadatelem

-

"

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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Hlavní částí

projektu je pořízení fotografií, čímž se obsahově překrývá s projektem „Tvorba
reprezentativní a profesionální fotobanky nominovaných či zapsaných statků na Seznamu
světového dědictví UNESCO na území Karlovarského kraje ", který byl finančně podpořen
z programu Podpora pro památky UNESCO.

Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí není

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

