USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 23. října 2017 č. 766
o změně usnesení vlády ze dne 21. srpna 2017 č. 609/V, o schválení záměru nabytí
areálu velkovýkrmny prasat v bezprostřední blízkosti pietního místa v Letech u Písku
ve veřejném zájmu státem včetně schválení výše ceny a následných kroků při naložení
s tímto majetkem a o zrušení stupně utajení
Vláda
I.

mění usnesení vlády ze dne 21. srpna 2017 č. 609/V, o schválení záměru nabytí areálu
velkovýkrmny prasat v bezprostřední blízkosti pietního místa v letech u Písku ve
veřejném zájmu státem včetně schválení výše ceny a následných kroků při naložení
s tímto majetkem tak, že se

1. v bodě I/1 slova „čj. 395/2017“ nahrazují slovy „čj. V395/2017“,
2. v bodě I/3 slovo „záměr“ nahrazuje slovem „zájem“,
3. v bodě I/4 čárka na konci odstavce nahrazuje tečkou a stávající text se doplňuje textem,
který zní: „Jako zdroj krytí výdajů na odkup majetku bude použito prostředků kapitoly
Všeobecná pokladní správa, položka Vládní rozpočtová rezerva v roce 2017 ve výši
450 814,796 tis. Kč,“,
4. doplňuje nový bod I/5, který zní: „5. použití prostředků Vládní rozpočtové rezervy, které
byly vyhrazeny pro rok 2017 v souladu s doporučením rozpočtového výboru Poslanecké
sněmovny Parlamentu České republiky podle jeho usnesení z 23. listopadu 2016 č. 568,
k ukončení regionálních operačních programů a způsob krytí z toho plynoucích
potenciálních závazků včetně dodatečných nákladů z případných soudních řízení a úroků
z prodlení pro Regionální rady regionů soudržnosti až do výše 400 mil. Kč,“,
5. dosavadní bod I/5 mění na bod I/6,
6. dosavadní bod I/6 mění na bod I/7,
7. text bodu II nahrazuje textem, který zní:
„II. ukládá
1. ministru financí
a) zohlednit při přípravě státního rozpočtu na jednotlivé roky finanční prostředky
požadované podle bodu I/4,6,7 tohoto usnesení v rozpočtu Ministerstva kultury,
b) provést rozpočtové opatření na základě žádosti uvedené v bodě II/2c tohoto usnesení,
2. ministru kultury
a) poskytnout prostředky podle bodu I/4 tohoto usnesení Muzeu romské kultury, a to na
odkup majetku uvedeného v čl. 5, části III materiálu čj. V395/2017,

b) poskytnout prostředky podle bodu I/6 a I/7 tohoto usnesení Muzeu romské kultury, a to
na realizaci dalších následných kroků tak, jak je uvedeno v části III materiálu
čj. V395/2017,
c) předložit ministru financí žádost o rozpočtové opatření – navýšení kapitoly 334 –
Ministerstvo kultury na vrub kapitoly Všeobecná pokladní správa, položka Vládní
rozpočtová rezerva.“;
II. zrušuje stupeň utajení „VYHRAZENÉ“ u usnesení vlády z 21. srpna 2017 č. 609/V,
o schválení záměru nabytí areálu velkovýkrmny prasat v bezprostřední blízkosti pietního
místa v Letech u Písku ve veřejném zájmu státem včetně schválení výše ceny a
následných kroků při naložení s tímto majetkem.
Provedou:
ministři financí,
kultury

Mgr. Bohuslav Sobotka, v. r.
předseda vlády
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