KUL03-19 PROGRAM NA PODPORU STAVEBNÍ OBNOVY A RESTAUROVÁNÍ
KULTURNÍCH PAMÁTEK A PAMÁTEK MÍSTNÍHO VÝZNAMU

Zlín, 23. ledna 2019
Mgr. Eva Lidáková
Odbor kultury a památkové péče

Podporovaná opatření
1. Stavební obnova a restaurování kulturních památek
kulturní památka = památka (nemovitá i movitá) zapsaná v Ústředním seznamu
kulturních památek ČR
2. Stavební obnova a restaurování památek místního významu
památka místního významu = památka (nemovitá i movitá), která vykazuje
hodnoty, tyto ale nedosahují celostátního významu, ale pouze místního či
regionálního

Finanční rámec programu
Celková finanční částka určená pro program je 6 000 000 Kč
Podporovaná opatření

Minimální výše dotace
na 1 projekt

Maximální výše dotace
na 1 projekt

1. Stavební obnova a restaurování
kulturních památek

35 000 Kč

300 000 Kč

2. Stavební obnova a restaurování
památek místního významu

35 000 Kč

200 000 Kč




maximální míra dotace činí 60 % z celkových způsobilých výdajů projektu;
u obcí nad 5 tis. obyvatel maximálně 50% z celkových způsobilých výdajů projektu
forma dotace: neinvestiční dotace

Časový rámec programu
Zveřejnění programu:


20. 12. 2018

www.kr-zlinsky.cz › Dotace › Aktuálně vyhlášené výzvy › KUL03-19 Program…

Příjem a registrace žádostí: od 21. 01. 2019 do 01. 02. 2019 do 12 hodin


vyplněný formulář žádosti je nutné zaslat elektronicky úřadu, poté vytisknout, podepsat a
doručit v tištěné podobě (popř. zaslat pomocí datové schránky) včetně všech povinných příloh
na adresu: Zlínský kraj, Odbor kultury a památkové péče, třída T. Bati 21, 761 90 Zlín, popř.
zaslat pomocí datové schránky

Vyhodnocení žádostí:

únor 2019

Rozhodnutí o poskytnutí nebo neposkytnutí dotace v orgánech Zlínského kraje
a schválení smlouvy:
březen 2019 – květen 2019

Kritéria přijatelnosti žádosti o poskytnutí dotace
Okruh způsobilých žadatelů


fyzické nebo právnické osoby, které jsou vlastníkem či spoluvlastníkem kulturní
památky nebo památky místního významu na území Zlínského kraje

Počet žádostí na jednoho žadatele



na stavební obnovu a restaurování kulturních památek – 1 žádost
na stavební obnovu a restaurování památek místního významu – 1 žádost

Časový rámec projektu
 fyzická realizace projektu od 02. 02. 2019 do 15. 11. 2019
 doba realizace projektu od 02. 02. 2019 do 20. 11. 2019 (úhrada způsobilých výdajů
minimálně ve výši vlastního podílu příjemce)
 předložení závěrečné zprávy s vyúčtování dotace do 21. 11. 2019

Kritéria přijatelnosti žádosti o poskytnutí dotace
Způsobilé výdaje projektu


výdaje prokazatelně související s obnovou památky, tj. výdaje spojené s uchováním
souhrnných památkových hodnot objektu jako je oprava, restaurování apod.

Nezpůsobilé výdaje projektu





činnosti, které nemají povahu záchrany památky, její rehabilitaci a následnou
revitalizaci (např. půdní vestavby, přístavby, jiné nástavby apod.),
náklady spojené s modernizací (např. zateplení, vytápění, elektroinstalace, rozvody
vody, splašková kanalizace, plynofikace, vzduchotechnika, sanitární technika, výplně
otvorů z plastu nebo typu EURO, ditherm zasklení, protipožární okna, dveře a stěny,
instalace zdravotechniky apod.),
náklady na předprojektovou a projektovou dokumentaci, restaurátorský záměr,
restaurátorskou zprávu, stavebně historický a restaurátorský průzkum,

Nezpůsobilé výdaje projektu












čištění a úklid budov (např. podkroví),
provizorní úpravy objektů (např. provizorní zakrytí střech),
provozní výdaje (např. poplatek za skládku, odvoz suti na skládku, doprava, apod.),
hromosvody (nejsou-li součástí obnovy střešní krytiny), izolační střešní folie apod.,
výdaje na provozní náklady (např. cestovné, dopravné, revize, náklady za ubytování,
koordinační činnost apod.),
položka v rozpočtu „rezerva“, zařízení staveniště,
lešení a stavební výtahy,
kopie sochařských děl a výdusky,
práce prováděné svépomocí,
stavební materiál, který nebude zabudován do stavby v tom roce, ve kterém má být
dotace čerpána,
terénní úpravy, výsadba zeleně.

Povinné přílohy žádosti
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

Podrobný položkový rozpočet, ve kterém je nutno zvýraznit výstupy projektu ve shodě s výstupy,
uvedenými v Žádosti.
Písemný souhlas všech spoluvlastníků památky k předložení Žádosti pouze jedním z vlastníků.
Smlouvu o zřízení běžného účtu u peněžního ústavu nebo písemné potvrzení peněžního ústavu o vedení
běžného účtu žadatele.
Písemný souhlas všech spoluvlastníků památky s poskytnutím dotace na běžný bankovní účet jednoho
z vlastníků.
Doklad prokazující formální ustavení subjektu žadatele a všech jeho partnerů, příp. jiného oprávnění
k podnikání (vztahující se k projektu) u fyzické osoby podnikatele, nebo výpis z Obchodního rejstříku nebo
jiného příslušného rejstříku (u právnické osoby, je-li tato v rejstříku vedena). V případě církevních
právnických osob, nadací a nadačních fondů doklad o registraci podle příslušného zákona. U spolků nebo
zájmových sdružení právnických osob stanovy nebo prohlášení, že stanovy v aktuálním znění jsou
zveřejněny ve veřejném rejstříku a dokladu o zvolení či jmenování statutárního zástupce. V případě obce
Výpis usnesení Zastupitelstva obce o volbě starosty, který tuto funkci ke dni podání Žádosti vykonává.
Doklad osvědčující vlastnické právo k památce, tj. výpis z katastru nemovitostí, v případě movité památky
lze doložit čestným prohlášením vlastníka o vlastnictví předmětné věci.
Snímek katastrální mapy s grafickým zákresem z katastru nemovitostí, pokud se jedná o nemovitost.

Povinné přílohy žádosti
8.
9.

10.

11.
12.
13.

14.
15.

Písemný souhlas všech vlastníků/spoluvlastníků pozemku/ů, na němž/na nichž je umístěna nemovitá
památka, pokud je/jsou odlišný/ní od vlastníka památky, s provedením obnovy.
Pravomocné závazné stanovisko příslušného orgánu státní památkové péče k realizaci obnovy vydané v
souladu s ust. § 14 odst. 1 nebo 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších
předpisů (neplatí pro památky místního významu).
Stanovisko příslušného stavebního úřadu vydané v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyžaduje-li to charakter
projektu.
Podle druhu a rozsahu prací, ke kterým se váže Žádost, projektová dokumentace nebo technologický
postup prací včetně uvedení materiálu, nebo restaurátorský záměr v případě restaurování.
Fotodokumentace současného stavebně-technického stavu památky nebo jejích částí.
Smlouva o dílo se specifikací druhu, rozsahu a způsobu provedení prací a sjednané nebo odborně
odhadnuté ceny stavební obnovy památky nebo restaurování, včetně specifikace prací, ke kterým se váže
Žádost.
Povolení Ministerstva kultury k restaurování – v případě restaurování kulturní památky.
Plná moc (v případě, že žadatel je zastupován jinou osobou na základě plné moci).

Kontaktní osoby
DOTAZY K ADMINISTRATIVNÍM ZÁLEŽITOSTEM:
Bc. Zuzana Dvořáčková, Odbor kultury památkové péče
email: zuzana.dvorackova@kr-zlinsky.cz
tel: 577 043 604

DOTAZY K ODBORNÝM ZÁLEŽITOSTEM:
Ing. Alena Pospíšilová, Odbor kultury a památkové péče
email: alena.pospisilova@kr-zlinsky.cz
tel: 577 043 607

Děkuji za pozornost.

Mgr. Eva Lidáková
Odbor kultury a památkové péče
email: eva.lidakova@kr-zlinsky.cz
tel: 577 043 610

