Program Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím
obcí s rozšířenou působností na rok 2018
Městský úřad Kopřivnice oznamuje vyhlášení programu Ministerstva kultury „Podpora obnovy
kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností na rok 2018“.
Finanční prostředky v programu jsou určeny na zachování a obnovu kulturních památek, které
se nalézají mimo památkové rezervace a zóny, nejsou národními kulturními památkami a
nejsou ve vlastnictví České republiky. Příspěvek z programu nelze poskytnout, jestliže byl na
stejnou památku ve stejném roce poskytnut jiný příspěvek z ostatních programů ministerstva
v oblasti památkové péče.
Součástí finančního podílu vlastníka může být příspěvek poskytnutý z rozpočtu obce nebo
kraje, příspěvek nadací nebo jiných subjektů.
Žadatelem o poskytnutí příspěvku musí být vlastník kulturní památky (nemovitá věc zapsaná
v Ústředním seznamu kulturních památek ČR).
Z programu nelze hradit náklady (viz podmínky pro přiznání příspěvku z programu v roce 2018)
např. na:
• modernizace objektů – zateplování, vytápění, elektroinstalace, rozvody vody, kanalizace,
plynofikace, vzduchotechnika, sanitární technika, nové typy oken, dveří a výkladců
• nástavby a přístavby objektů, půdní vestavby a jiné úpravy prováděné v zájmu vlastníka,
• stavebně-historické a restaurátorské průzkumy, záměry, zprávy, projektové dokumentace,
náklady na stavební/autorský dozor
• úpravy veřejných prostranství, terénní úpravy, sadové a parkové úpravy zeleně
• kopie sochařských děl a výdusky, archeologie
• veškeré vedlejší rozpočtové náklady (vyjma zařízení staveniště do 3,5 %), položka v rozpočtu –
rezerva, DPH – v případě, že vlastník je plátcem, režijní náklady, cestovné, dopravné, revize,
náklady za ubytování, koordinační činnost, zábory veřejného prostranství, pronájem lešení
Minimální výše příspěvku je 50 tis. Kč. Minimální podíl vlastníka je 20% z nákladů,
k nimž se váže příspěvek. Součástí finančního podílu vlastníka může být příspěvek
poskytnutý z rozpočtu obce nebo kraje, příspěvek nadací nebo jiných subjektů. 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.
V případě převisu poptávky bude třeba podíly dotace úměrně snížit nebo nebudou všechny
požadavky pokryty.
Podrobné informace, tj. zásady programu, jsou spolu s formulářem žádosti k dispozici na
internetových stránkách Ministerstva kultury www.mkcr.cz - záložka Struktura / Kulturní
dědictví / Památková péče / Dotační programy / Podpora obnovy kulturních památek
prostřednictvím obcí s rozšířenou působností.
Program bude realizován pouze v jednom kole, které má uzávěrku 28. 2. 2018, kdy bude
rozdělena celá částka pro správní obvod Městského úřadu Kopřivnice ve výši 315.000,- Kč.
Žádosti se podávají u odboru stavebního řádu, územního plánování a památkové péče MěÚ
Kopřivnice spolu s povinnými přílohami.
Pro zajištění hladké administrativy a snadného zpracování Vámi zaslaných žádostí
s přílohami Vás žádáme, abyste neměnili formáty písma ani grafickou úpravu formulářů.
Formuláře můžete vyplnit buď v programu Word, nebo v programu Excel, dle svých
možností. Prosíme, neposílejte nám žádné formuláře ve formátu pdf.
Pokud ceny rozpočtu budou výrazně převyšovat ceny obvyklé, vyhrazuje si MK právo snížit
navržený příspěvek, respektive příspěvek neudělit.

