
Město Jeseník ve spolupráci  

s Ministerstvem kultury České republiky 

vyhlašuje 

VÝZVU K  PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI  

v souladu se Zásadami pro užití neinvestičních prostředků z rozpočtu Ministerstva 

kultury České republiky stanovených pro program Podpora obnovy kulturních 

památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností. 

1) Oblast podpory: 

Z tohoto programu jsou poskytovány finanční příspěvky na náklady spojené s obnovou 

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.). 

2) Oprávněný žadatel: 
Žadatelem o poskytnutí příspěvku je vlastník kulturní památky. 

3) Finanční alokace pro rok 2020: 

    Bude zveřejněna Ministerstvem kultury nejpozději do 28. února 2020. 

4) Minimální podíl vlastníka kulturní památky: 

20 % z nákladů, k nimž se váže poskytnutý příspěvek. 

5) Minimální výše příspěvku: 

50 000,- Kč 

6) Z programu nelze hradit tyto náklady: 

  

 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 úpravy objektů (např. 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;  

náklady na stavební/autorský dozor;  

úpravy veřejných prostranství (cesty, ulice, chodníky), 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.  

 

7) Místo realizace projektů: 

Územní obvod obce s rozšířenou působností Jeseník. 

8) Datum vyhlášení výzvy: 

07.01.2020 

9) Lhůta pro příjem žádostí o dotaci: 

Do 28.02.2020. 

10) Příspěvek nebude poskytnut tomu žadateli, který podle zjištění Ministerstva 

kultury:  
a) neprovedl s MK finanční vypořádání příspěvku, který mu MK poskytlo v předchozím ro-

ce,  

b) nevrátil do státního rozpočtu příspěvek nebo jeho část, který mu MK poskytlo v předcho-

zím roce a který nepoužil,  

c) použil příspěvek, který mu MK poskytlo v předchozím roce, v rozporu se závazným sta-

noviskem nebo bez závazného stanoviska,  

d) použil příspěvek, který mu MK poskytlo v předchozím roce, v rozporu se stanoveným 

účelem 

11) Místo předkládání žádostí o dotaci: 

Osobně v místě pracoviště obecního úřadu obce s rozšířenou působností. Městský úřad 

Jeseník, Tovární 4/1287, 790 01 Jeseník. Žádosti budou přebírány osobně na podatelně 

Odboru stavebního úřadu a územního plánování v době: pondělí a středa 8.00-17.00 hod., 

úterý a čtvrtek 8.00-14.00 hod. a pátek 8.00-13.00 hod. 

Poštou na adresu Městský úřad Jeseník, Odbor stavebního úřadu a územního plánování, 

Masarykovo nám. 1/167, 790 01 Jeseník. 

12) Kritéria pro poskytnutí dotace: 

Výběr žádostí o poskytnutí o dotaci bude proveden v souladu se Zásadami pro využití 

neinvestičních prostředků z rozpočtu Ministerstva kultury České republiky stanovených pro 

program Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností. 

13) Náležitosti pro poskytnutí dotace: 

Náležitosti žádostí o poskytnutí dotace jsou uvedeny v Zásadách pro využití neinvestičních 

prostředků z rozpočtu Ministerstva kultury České republiky stanovených pro program 

Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností. 

14) Další informace: 

Více informací a příslušné formuláře jsou k nalezení na stránkách města Jeseník 

www.jesenik.org (sekce Odbory městského úřadu, Odbor stavebního úřadu a územního 

plánování, Informace) nebo na stránkách Ministerstva kultury www.mkcr.cz (sekce Struktura, 

Kulturní dědictví, Památková péče, Dotační programy) 

 

 

http://www.jesenik.org/
http://www.mkcr.cz/


Informace o programu poskytuje: 

Městský úřad Jeseník,  

Odbor stavebního úřadu a územního plánování 

 

Mgr. Lucie Kristýna Buchtová 

Tel. 584 498 135 

e-mail: lucie.buchtova@mujes.cz 
 

„otisk razítka“ 

 

 

Mgr. Lucie Kristýna Buchtová 

referent Odboru stavebního úřadu 

a územního plánování 

 

 

 

Tato výzva musí být vyvěšena do 28.02.2020 na úředních deskách obecních a městských 

úřadů ve správním obvodu obecního úřadu obce s rozšířenou působností Jeseník. Tato výzva 

se zveřejní též způsobem umožňujícím dálkový přístup. Po sejmutí bude výzva zaslána zpět. 

 

 

 

Vyvěšeno dne:……………………..   Sejmuto dne:……………………………... 
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