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VÝZVA K PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ
O POSKYTNUTÍ PŘÍSPĚVKU NA ZACHOVÁNÍ A OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK
Městský úřad Vlašim, odbor životního prostředí, oddělení památkové péče (dále též
„MÚ Vlašim“), jako orgán státní památkové péče na území správního obvodu obce
s rozšířenou působností, s d ě l u j e , že Ministerstvo kultury vyhlásilo v souladu
s ustanovením § 16 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění
pozdějších předpisů, pro rok 2019 program

Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí
s rozšířenou působností.
Finanční prostředky v programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí
s rozšířenou působností (dále též „program“) jsou určeny na zachování a obnovu nemovitých
kulturních památek, které se nalézají mimo památkové rezervace a zóny, nejsou národními
kulturními památkami, a které nejsou ve vlastnictví České republiky, popřípadě na obnovu
movitých kulturních památek pevně spojených se stavbou, jako jsou například oltáře nebo
varhany v kostelech, pokud je tato stavba památkou.
Realizace projektu musí být zahájena a ukončena v roce 2019. Příspěvek je poskytován na
stavební obnovu a restaurování kulturních památek (zapsaných v Ústředním seznamu
kulturních památek ČR), pro zachování kulturního dědictví pro další generace.
Z programu nelze hradit: modernizace objektů – zateplování, vytápění, elektroinstalace,
rozvody vody, splašková kanalizace, plynofikace, vzduchotechnika, sanitární technika, výplně
otvorů z plastu nebo typu EURO (okna, dveře, výkladce), izolační dvojskla a trojskla,
protipožární okna, dveře a stěny; nástavby a přístavby objektů, půdní vestavby, provizorní
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úpravy objektů (například provizorní konstrukce krovu); jiné úpravy prováděné v zájmu
vlastníka; hromosvody (pokud nejsou součástí obnov střešní krytiny); izolační střešní folie
apod.; protiradonová opatření; čištění a úklid budov; pronájem lešení stavebně-historické
a restaurátorské průzkumy, záměry, zprávy, projektové dokumentace; úpravy veřejných
prostranství (cesty, ulice, chodníky), terénní úpravy, sadové a parkové úpravy zeleně; kopie
sochařských děl a výdusky; vedlejší rozpočtové náklady (vyjma zařízení staveniště do 3,5 %)
a položku v rozpočtu – rezerva.
Minimální podíl vlastníka kulturní památky je 20 % z nákladů, k nimž se váže poskytnutý
příspěvek. Minimální výše příspěvku je 50 000 Kč. Příspěvek v programu nelze poskytnout,
jestliže byl na stejnou kulturní památku (s jedním rejstříkovým číslem Ústředního seznamu
kulturních památek České republiky) ve stejném roce poskytnut jiný příspěvek z ostatních
dotačních titulů Ministerstva kultury v oblasti památkové péče. Do programu nelze zařadit
akci obnovy kulturní památky, jejíž špatný technický stav byl způsoben vlastníkem, který
úmyslně zanedbal její pravidelnou údržbu. Na příspěvek není právní nárok.
Podle článku II. odst. 9 Zásad pro užití neinvestičních prostředků z rozpočtu Ministerstva
kultury stanovených pro program se k žádosti o poskytnutí příspěvku přikládá:
a) doklad osvědčující vlastnické právo ke kulturní památce, tj. výpis z katastru
nemovitostí nebo jeho úředně ověřená kopie a kopie snímku katastrální mapy,
popřípadě geometrického plánu s vyznačením předmětného objektu, které nejsou
starší než 6 měsíců;
b) dle typu žadatele – úředně ověřená kopie výpisu z obchodního rejstříku nebo kopie
dokladu o legální existenci žadatele, je-li právnickou osobou nezapisovanou do
obchodního rejstříku (například zřizovací listina nebo stanovy občanského sdružení
s registrací Ministerstvem vnitra); toto neplatí pro fyzické osoby;
c) kopie aktuálního dokladu o zřízení bankovního účtu žadatele;
d) kopie závazného stanoviska vydaného podle § 14 zákona č. 20/1987 Sb., o státní
památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní památkové
péči), k obnově kulturní památky, na níž má být příspěvek poskytnut;
e) kopie dokladu příslušného stavebního úřadu, pokud jej vyžaduje zákon
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů – stavební povolení, sdělení k ohlášení stavebních prací,
popřípadě nařízení udržovacích nebo zabezpečovacích prací vydané příslušným
stavebním úřadem;
f) kopie podepsané smlouvy o dílo se specifikací druhu a rozsahu prací, na něž má být
podle žádosti příspěvek poskytnut, s termínem provedení prací a s uvedením
sjednané roční ceny těchto prací;
g) kopie položkového rozpočtu akce obnovy kulturní památky;
h) podrobná fotodokumentace současného technického stavu kulturní památky nebo
jejích částí podle druhu a rozsahu prací, ke kterým se váže žádost o příspěvek.
Potřebné informace, konzultační a metodickou pomoc k postupu při zpracování žádosti
podávané do programu a odborně metodickou pomoc k obnově kulturních památek
poskytuje vlastníkům MÚ Vlašim (oddělení památkové péče, tel.: 313 039 358, e-mail:
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ondrej.drlik@mesto-vlasim.cz). Další podrobnosti k programu jsou uveřejněny na internetových stránkách ministerstva (www.mkcr.cz ↘ Struktura ↘ Kulturní dědictví ↘ Památková
péče ↘ Dotační programy ↘ Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí
s rozšířenou působností).
Městský úřad Vlašim, odbor životního prostředí, oddělení památkové péče, jako orgán státní
památkové péče na území správního obvodu obce s rozšířenou působností, v y z ý v á
vlastníky kulturních památek k podávání žádostí o poskytnutí příspěvku z programu Podpora
obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností v roce 2019. Zásady
programu, formulář žádosti a seznam povinných příloh jsou k dispozici na výše uvedených
internetových stránkách Ministerstva kultury a zároveň jsou součástí příloh této výzvy.
Výše kvóty pro správní obvod obce s rozšířenou působností činí 659 000 Kč. Celá tato částka
bude rozdělena v jednom základním kole. Žádosti o finanční příspěvek z programu, podané
výhradně na předepsaném formuláři včetně všech povinných příloh, budou přijímány
v označené obálce „Dotace MKČR 2019 – NEOTEVÍRAT“ na podatelně Městského úřadu
Vlašim, Jana Masaryka 302, 258 01 Vlašim.

Uzávěrka příjmu žádostí je 28. 2. 2019.
Při osobním doručení je rozhodující otisk razítka podatelny, při podání poštou otisk razítka
poštovního úřadu.
Veškeré v řádném termínu podané žádosti o poskytnutí příspěvku budou orgánem státní
památkové péče posouzeny nejprve z hlediska věcného i formálního a následně s již
navrženou výší příspěvku doporučeny Ministerstvu kultury k poskytnutí finanční podpory.

Bc. Ondřej Drlík v. r.

otisk úředního razítka

referent oddělení památkové péče

Tato výzva musí být vyvěšena do 28. 2. 2019 na úřední desce obce s rozšířenou působností
Vlašim. Výzva se zveřejní rovněž způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:
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Přílohy
Zásady pro užití neinvestičních prostředků z rozpočtu Ministerstva kultury stanovených pro
program Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností
(č. j. 18909/2008 ze dne 31. 12. 2008, znění pro rok 2019)
Žádost o zařazení do programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí
s rozšířenou působností v roce 2019
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