„Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“
pro rok 2019
Městský úřad Horšovský Týn, odbor vnitřních věcí a památkové péče oznamuje vyhlášení
dotačního programu Ministerstva kultury „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím
obcí s rozšířenou působností“ pro rok 2019.
Tento dotační program umožní Ministerstvu kultury alokovat příspěvek ze státního rozpočtu
na zachování a obnovu kulturní památky prostřednictvím obecního úřadu obce s rozšířenou
působností tak, aby byla naplněna účinnější péče o ten segment památkového fondu, kde to
efektivně a účelně neumožňují jiné programy Ministerstva kultury.
Celková výše kvóty pro obec s rozšířenou působností Horšovský Týn činí 357 000,- Kč,
minimální podíl vlastníka je 20% z nákladů, k nimž se váže poskytnutý příspěvek.
Žádost o poskytnutí příspěvku se podává na Městském úřadě v Horšovském Týně,
nám.Republiky 52, 346 01 Horšovský Týn, nejpozději do 28. února 2019. Po tomto termínu
nebude možné žádost přijmout. Formulář žádosti o poskytnutí příspěvku na zachování a obnovu
kulturní památky z programu je k dispozici na Městském úřadě v Horšovském Týně, odboru
vnitřních věcí a památkové péče (kancelář památkové péče – č. dveří 8).
Podrobné informace ohledně tohoto dotačního programu (zásady programu, formuláře
žádostí atd.) jsou k dispozici na webových stránkách Ministerstva kultury www.mkcr.cz (Dotační
programy – Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností).
Obecná pravidla
1. Cílem programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou
působností (dále jen „Program“) je efektivně se podílet na zachování a obnově kulturních
památek České republiky a přispívat tak k zachování vybraného segmentu památkového fondu
České republiky v souladu s účelem zákona č. 20/1987 Sb. Program je vyhlášen i na základě
zákona o státním rozpočtu České republiky pro příslušný kalendářní rok.
2. Rozpočtové prostředky určené na Program jsou využitelné a je povinnost je vypořádat se
státním rozpočtem v příslušném kalendářním roce. V rozpočtu Ministerstva kultury (dále jen
“ministerstvo”) budou na podporu Programu každoročně stanoveny zvláštní finanční prostředky
v objemu podle možností státního rozpočtu. Program není programem ve smyslu § 12 zákona č.
218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová
pravidla), v platném znění.
3. Finanční prostředky v Programu poskytuje ministerstvo formou účelových příspěvků po
provedeném správním řízení na základě rozhodnutí podle § 16 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb.,
v platném znění, a v souladu s vyhláškou č.66/1988 Sb., kterou se provádí zákon č. 20/1987 Sb.,
o státní památkové péči, v platném znění.
4. 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 nejsou ve vlastnictví České republiky, popř. na obnovu movité kulturní památky
pevně spojené se stavbou, jako jsou např. oltáře nebo varhany v kostelech, pokud je tato stavba
kulturní památkou, a dále na obnovu movitých kulturních památek v případě, že se nejedná
o restaurování (např.obnova kolejových vozidel, strojů apod.).
5. Žadatelem o poskytnutí příspěvku je vlastník kulturní památky uvedené v čl. I odst. 4 těchto
zásad (dále jen „vlastník“).
6. Z programu nelze hradit náklady na:
a) modernizace objektů – např. zateplování, vytápění, elektroinstalace, rozvody vody,
kanalizace, vzduchotechnika, zdravotně technická instalace, nové typy oken (dveří),
zřizování obytných podkroví, nové vikýře, atd.;
b) úpravy veřejných prostranství – úpravy komunikací, terénní úpravy;
c) pořízení stavebně-historického a restaurátorského průzkumu, projektové dokumentace.

Aktuálně platný soupis neuznatelných nákladů zveřejňuje ministerstvo každoročně
na svých internetových stránkách.
7. Minimální podíl vlastníka je 20 % z nákladů, k nimž se váže poskytnutý příspěvek.
8. Minimální výše příspěvku je 50 tis. Kč.
9. Příspěvek v Programu nelze poskytnout, jestliže byl na stejnou kulturní památku (s jedním
rejstříkovým číslem ÚSKP) ve stejném roce poskytnut jiný příspěvek z ostatních programů
ministerstva v oblasti památkové péče. Toto neplatí pouze v případě, kdy kulturní památku
s jedním rejstříkovým číslem ÚSKP vlastní více vlastníků. O případných výjimkách rozhoduje
Ministerstvo kultury. Součástí finančního podílu vlastníka může být příspěvek poskytnutý
z rozpočtu obce nebo kraje, příspěvek nadací nebo jiných subjektů.
10. Do Programu nelze zařadit akci obnovy kulturní památky, jejíž špatný technický stav byl
způsoben vlastníkem, který úmyslně zanedbal její pravidelnou údržbu.
11. Na příspěvek není právní nárok.
12. Potřebné informace, konzultační a metodickou pomoc k postupu při zpracování žádosti
podávané do Programu a odborně metodickou pomoc k obnově kulturních památek poskytují
vlastníkům ministerstvo, případně obecní úřady obcí s rozšířenou působností.
13. Ústředním koordinátorem Programu je oddělení regenerace kulturních památek a památkově
chráněných území v odboru památkové péče Ministerstva kultury, tel.: 257 085 111, fax:
257 328 310.

