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OZNÁMENÍ A VÝZVA
Městský úřad Vlašim, odbor životního prostředí, oddělení památkové péče, jako orgán
státní památkové péče na území správního obvodu obce s rozšířenou působností, o z n a m u j e , že Ministerstvo kultury České republiky vyhlašuje v souladu s ustanovením
§ 16 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, pro rok 2015
program

Podpora obnovy kulturních památek prostřednictv ím obcí
s rozšířenou působností .
Finanční prostředky alokované v programu 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 (např. oltáře, varhany), pokud je
tato stavba památkou. Z programu nelze hradit náklady na modernizace objektů (např.
zateplování, vytápění, elektroinstalace, rozvody vody, vzduchotechnika, zdravotně technická instalace, nové typy oken/dveří, zřizování obytných podkroví, nové vikýře atd.),
úpravy veřejných prostranství (úpravy komunikací, terénní úpravy), pořízení stavebněhistorického a restaurátorského průzkumu, ani projektové dokumentace. Minimální podíl
vlastníka je 10 % z nákladů, k nimž se váže poskytnutý příspěvek. Minimální výše příspěvku
je 50 tis. Kč. 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. Veškeré podrobnosti k programu jsou uveřejněny na
internetových stránkách Ministerstva kultury (www.mkcr.cz).

Vyzýváme
vlastníky kulturních památek k podání žádosti o podporu z dotačního programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností. Zásady,
formulář žádosti a seznam povinných příloh jsou k dispozici na výše uvedených internetových stránkách ministerstva a zároveň jsou součástí přílohy této výzvy.
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Celková výše kvóty na rok 2015 pro správní obvod ORP Vlašim (536 tis. Kč) bude rozdělena
v prvním kole. Žádosti o finanční podporu z programu Podpora obnovy kulturních památek
prostřednictvím obcí s rozšířenou působností pro rok 2015 včetně všech povinných příloh
budou přijímány v označené obálce „Dotace MKČR – POKP 2015 NEOTVÍRAT“ na podatelně
Městského úřadu Vlašim, Jana Masaryka 302, 258 01 Vlašim.

Uzávěrka příjmu žádostí se všemi předepsanými přílohami končí
dne 2. 3. 2015 v 17.00 hod.
Upozorňujeme, že součástí příloh žádosti musí být také:
‒
‒
‒

kopie závazného stanoviska k provedení prací, na které je žádán příspěvek, vydaného podle § 14 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči;
kopie stavebního povolení nebo jiného správního aktu stavebního úřadu, pokud jej
zákon č. 183/2006 Sb. vyžaduje;
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.

Vlastní přidělení finančních prostředků bude po vyhodnocení komisí státní památkové péče
provádět Ministerstvo kultury ČR v souladu s ustanovením § 16 odst. 2 zákona č. 20/1987
Sb., o státní památkové péči, v platném znění, a s vyhláškou č. 66/1988 Sb., kterou se provádí zákon o státní památkové péči.

Ing. Jana Zmeškalová

otisk úředního razítka

vedoucí odboru životního prostředí
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Tato výzva musí být vyvěšena do 2. 3. 2015 na úředních deskách obecních a městských
úřadů ve správním obvodu obecního úřadu obce s rozšířenou působností Vlašim.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Přílohy
1) Zásady programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí
s rozšířenou působností
2) Podmínky pro přiznání příspěvku z programu na rok 2015
3) Formulář žádosti o zařazení do programu na rok 2015

Sídlo: Jana Masaryka 302, 258 01 Vlašim
Pracoviště: Dvůr 413, 258 01 Vlašim
tel.: +420 313 039 313
e-mail: e-podatelna@mesto-vlasim.cz

3/3

