Podpora obnovy kulturních památek
prostřednictvím obcí s rozšířenou působností 2018.
Upozorňujeme zájemce (vlastníky kulturních památek) o dotaci z dotačního programu
Ministerstva kultury „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou
působností“ na podstatné změny v tomto programu s platností od 1.1.2018.
1. Žádosti budou odevzdávány pouze v 1. kole, tzn. do 28. února (odevzdání žádostí
na úřad ORP), 2. kolo bylo zrušeno. Doplňkové kolo nebude vyhlašováno, přičemž možnost
čerpat finanční prostředky z rezervy nastřádané v průběhu roku zůstává nezměněna. MK bude
v tomto případě postupovat podle aktuálního stavu a počtu žádostí.
2. Došlo ke změně podílu vlastníka, který se zvyšuje z dosavadních 10 % na 20 %.
3. K následnému finančnímu vypořádání není třeba přikládat restaurátorskou zprávu
(v případě restaurátorských prací).
Pro správní území obce Sokolov, obce s rozšířenou působností, bude částka určená
k rozdělení uveřejněna na stránkách Ministerstva kultury, pravděpodobně v první lednové
dekádě. Žádosti je potřeba, stejně jako v minulých letech, podat na Městský úřad
Sokolov, odbor stavební a územního plánování, na formuláři, který bude k dispozici
na stránkách Ministerstva kultury, jako příloha „Zásad Programu ORP“. Žádost musí být
podána včetně povinných příloh žádosti a seznamu povinných příloh. Součástí žádosti je
klauzule, že vlastník zmocňuje obec s rozšířenou působností, aby jeho jménem podala žádost
na ministerstvo. K dokončené akci obnovy zpracuje vlastník kulturní památky vyhodnocení
spolu s vyúčtováním.
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.
Příspěvek v 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 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. 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 kultury,
odbor památkové péče, oddělení regenerace kulturních památek a památkově chráněných
území, které je ústředním koordinátorem (tomas.srb@mkcr.cz), případně Městský úřad
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