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PODPORA OBNOVY KULTURNÍCH PAMÁTEK PROSTŘEDNICTVÍM OBCÍ S ROZŠÍŘENOU
PŮSOBNOSTÍ
Ministerstvo kultury ČR připravilo opět pro rok 2017 dotační program „Podpora obnovy
kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“ (dále jen Program). Finanční prostředky
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.
Aktuální uzávěrka příjmu žádostí je 28. února 2017. Výše kvóty (dotace) pro celé území obce
s rozšířenou působností Telč je 910 000 Kč.
Žadatelem o poskytnutí příspěvku může být vlastník kulturní památky, která se nachází ve
správním území obce s rozšířenou působností Telč.
Obecné podmínky:

Z programu nelze hradit náklady na:
a. modernizace (např. zateplování, vytápění, elektroinstalace, rozvody vody, kanalizace,
vzduchotechniku, zdravotně technické instalace, nové typy oken, dveří, zřizování obytných
podkroví atd.)
b. úpravy veřejných prostranství - úpravy komunikací, terénní úpravy
c. pořízení stavebně-historického a restaurátorského průzkumu, 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.

Práce financované z dotace musí být provedeny a proplaceny v roce 2017

Příspěvek z Programu nelze poskytnout, jestliže byl na stejnou akci ve stejném roce poskytnut jiný
příspěvek z ostatních programů ministerstva v oblasti památkové péče. Součástí finančního podílu
vlastníka však může být příspěvek poskytnutý z rozpočtu obce nebo kraje, příspěvek nadací nebo
jiných subjektů.
Žádost mohou vlastníci památek předkládat v termínu do 28.2.2017 na Městský úřad Telč (odbor
rozvoje a územního plánování), nám. Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč. Kontaktní osoby: Vladimír Švec
(vladimir.svec@telc-etc.cz, 567 112 421), Ing. arch. Ivana Krejčová (ivana.krejcova@telc-etc.cz, 567
112 426).
Vzhledem k časovému prostoru upozorňujeme, že součástí příloh žádosti musí být mimo jiné:
 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;
Obecné podmínky vydané Ministerstvem kultury ČR, formulář žádosti a požadované přílohy jsou ke
stažení na www.telc.eu (Město a samospráva/ Městský úřad/ dokumenty odboru rozvoje a územního
plánování/památková péče) nebo k vyzvednutí na MěÚ Telč u výše uvedených kontaktních osob.

