
"Na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů, Vás žádáme o sdělení v jaké přesné výši byla poskytnuta dotace Městu Králův Dvůr, se 
sídlem nám. Míru 139, 267 01 Králův Dvůr, IČ 00509701 na výstavbu nového pavilonu ZŠ v 
Králově Dvoře a zda bylo pro poskytnutí dotace rozhodující, že školu budou navštěvovat  
i děti z okolních obcích a ne pouze z Králova Dvora. 
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Věc:  Poskytnutí informací podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb.,  
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů  
 

 
 
 Na Ministerstvo financí bylo dne 10. července 2017 doručeno Vaše podání se žádostí 
o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,  
ve znění pozdějších předpisů. Žádáte o poskytnutí informací v tomto znění: 
 
"Na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů, Vás žádáme o sdělení v jaké přesné výši byla poskytnuta dotace Městu Králův Dvůr, 
se sídlem nám. Míru 139, 267 01 Králův Dvůr, IČ 00509701 na výstavbu nového pavilonu ZŠ 
v Králově Dvoře a zda bylo pro poskytnutí dotace rozhodující, že školu budou navštěvovat  
i děti z okolních obcích a ne pouze z Králova Dvora." 
 
 K tomu Vám Ministerstvo financí sděuje následující. V souladu s ust. § 6 odst. 1 
Zákona může povinný subjekt co nejdříve, nejpozději však do sedmi dnů, místo poskytnutí 
informace sdělit žadateli údaje umožňující vyhledání a získání zveřejněné informace. 
Informace "v jaké přesné výši byla poskytnuta dotace Městu Králův Dvůr na výstavbu nového 
pavilonu ZŠ v Králově Dvoře" je zveřejněna na internetových stránkách Ministerstva financí 
http://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/podpora-z-narodnich-zdroju/programy-kapitoly-
vps/podprogram-29821300, 
jedná se o přílohu "Příjemci dotace z podprogramu 298213". 
 
 K dotazu "zda bylo pro poskytnutí dotace rozhodující, že školu budou navštěvovat  
i děti z okolních obcích a ne pouze z Králova Dvora" Vám Ministerstvo financí sděluje,  
že  návštěvnost školy dětí z okolních obcí není rozhodující, je pouze jedním z dalších kritérií 
pro posuzování projektů. 
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