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PROGRAM NA PODPORU STAVEBNÍ OBNOVY A RESTAUROVÁNÍ
KULTURNÍCH PAMÁTEK A PAMÁTEK MÍSTNÍHO VÝZNAMU
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PŘÍJEM A REGISTRACE ŽÁDOSTÍ:
Od 16.03.2020 - do 27.03.2020 do 12:00 hod.

https://www.kr-zlinsky.cz/dotace-zlinskeho-kraje-cl-23.html




Alokováno v rozpočtu ZK: 6.000.000 Kč.
Neinvestiční dotace: jejíž náklady jsou spojené s údržbou a opravou majetku,
nedochází ke zhodnocování majetku.

PODPOROVANÁ OPATŘENÍ:




1. Stavební obnova a restaurování kulturních památek - zapsaných
v Ústředním seznamu kulturních památek ČR
2. Stavební obnova a restaurovaní památek místního významu
Minimální výše v Kč

Maximální výše v Kč

35.000

300.000

2. Památka místního významu 35.000

200.000

1. Kulturní památka





Maximální míra dotace činí 60 % z celkových způsobilých výdajů projektu; u obcí
nad 5.000 obyvatel maximálně 50 % z celkových způsobilých výdajů projektu.
Celková výše poskytnuté dotace ze zdrojů Zlínského kraje a dalších zdrojů
příjemce nesmí překročit 100 % celkových způsobilých výdajů projektu.

ZPŮSOBILOST PROJEKTU
Neexistuje žádné omezení týkající se celkových způsobilých výdajů projektu.
 Projekt musí být realizován na území Zlínského kraje
 U movitých památek musí být trvalý pobyt vlastníka a zároveň trvalé umístění movité
památky na území Zlínského kraje.


Kulturní památka

Maximálně 1 projekt v jednom kalendářním roce

Památka místního významu Maximálně 1 projekt v jednom kalendářním roce
Květen 2020 - RZK rozhodnutí o ne/poskytnutí dotace a schválení Smlouvy
 29.06.2020 - ZZK rozhodnutí o ne/poskytnutí dotace a schválení Smlouvy


Fyzická realizace projektu

Doba realizace projektu

28.03.2020 - 15.11.2020

28.03.2020 - 20.11.2020

20.11.2020 tj. konečná doba realizace projektu - nejzazší datum, kdy musí být
uhrazeny způsobilé výdaje minimálně ve výši vlastního podílu příjemce dotace.
 21.11.2020 - nejzazší datum pro odevzdání Závěrečné zprávy s vyúčtováním dotace.


DOTACI LZE POSKYTNOUT:




Fyzickým nebo právnickým osobám, které jsou vlastníkem či spoluvlastníkem
kulturní památky nebo památky místního významu na území Zlínského kraje.
V případě spoluvlastnictví více osob, podává Žádost pouze jeden
ze spoluvlastníků, přičemž musí být přiložen písemný souhlas všech
spoluvlastníků.

DOTACI NELZE POSKYTNOUT:






Politickým stranám a politickým hnutím dle zákona č. 424/1991 Sb.
O sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších
předpisů.
Příspěvkovým organizacím dle zákona č. 250/2000 Sb., O rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, jejichž zřizovatelem
je Zlínský kraj.
Organizačním složkám státu, zařízením státu majících obdobné postavení jako
organizační složky státu, příspěvkovým organizacím zřízeným organizačními
složkami státu a státním podnikům.

ZPŮSOBILÉ VÝDAJE:


Výdaje, které mají přímou vazbu na realizaci projektu a přímo souvisí s účelem
projektu. Jedná se o výdaje prokazatelně související s obnovou památky, tj. výdaj
na práce zajišťující uchování souhrnné památkové hodnoty objektu (věci)
jako je oprava, restaurování apod.

Aby mohly být výdaje považovány v kontextu projektu za způsobilé, musí být:
 v souladu s českou legislativou,
 reálné a nemohou mít podobu paušálních částek,
 nezbytné pro uskutečnění projektu a musí vyhovovat zásadám zdravého
finančního řízení, zvláště efektivnosti, přiměřenosti a hospodárnosti,
 vynaloženy během doby realizace projektu,
 skutečně vynaloženy, zachyceny v účetnictví příjemce dotace, prokazatelné
a podložené účetními doklady.

NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE:
×

činnosti, které nemají povahu záchrany památky, její rehabilitaci a následnou revitalizaci
(např. půdní vestavby, přístavby, jiné nástavby apod.);

×

výdaje spojené s modernizací (např. zateplování, vytápění, elektroinstalace, rozvody vody,
splašková kanalizace, plynofikace, vzduchotechnika, sanitární technika, výplně otvorů z plastu
nebo typu EURO, izolační dvojskla a trojskla, protipožární okna, dveře a stěny, instalace
zdravotechniky apod.),

×

elektroosmóza, sanační omítky, sanační injektáže a podřezání objektů;

×

výdaje na předprojektovou a projektovou dokumentaci, restaurátorský záměr, restaurátorskou
zprávu, stavebně historický, restaurátorský a archeologický průzkum;

×

čištění a úklid budov (např. podkroví);

×

provizorní úpravy objektů (např. provizorní zakrytí střech);

×

účetně nedoložitelné výdaje

×

výdaje na publicitu Zlínského kraje

×

pronájem hygienického zařízení (TOI, TOI);

×

pořízení věci (majetek, materiál, atd.), jejichž doba použitelnosti je delší než 1 rok;

NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE:
×

daň silniční, daň z nemovitých věcí, daň darovací, dědická, z nabytí nemovitých věcí apod.;

×

poplatek za skládku, odvoz suti na skládku, doprava;

×

hromosvody (pokud nejsou součástí obnovy střešní krytiny), izolační střešní folie apod.;

×

protiradonová opatření;

×

výdaje na provozní náklady (např. cestovné, dopravné, revize, náklady za ubytování,
koordinační činnost apod.);

×

položka v rozpočtu: „rezerva“, vedlejší náklady, zařízení staveniště;

×

lešení a stavební výtahy;

×

kopie sochařských děl a výdusky;

×

přesuny suti a vybouraných hmot;

×

stavební materiál, který nebude zabudován do stavby v roce, ve kterém má být dotace
čerpána;

×

předmětem podpory není úprava terénu (pokud nesouvisí přímo se stavbou) či obnova zeleně.

Investiční X neinvestiční výdaje
 Nahradí-li stavebník na budově stávající střešní krytinu např. plechovou za keramické tašky,
aniž by přitom zasahoval do konstrukce střechy, měnil její tvar a sklon, případně vestavěl
nově střešní okna, jde jednoznačně o opravu.
 Při výměně dřevěných oken, při které nedojde ke změně rozměrů ani ke změně vrstev,
půjde o opravu.
× Pokud však dojde ke změně rozměrů oken nebo k výměně jednovrstvých oken
za dvouvrstvé, tak se jedná o technické zhodnocení.
 Výměna oken lze z programu KUL03 podpořit pouze v případě, kdy původní okna nejdou
prokazatelně opravit, přičemž nová okna musí být stejné konstrukce, profilace, materiálu
a stejného rozměru, vč. stejného typu zasklení jako původní historická okna.
× Sanace vlhkého zdiva technologií impregnace (např. vháněním speciál. izolačních roztoků
do zdiva, využití elektroosmózy nebo tlaku) v kombinaci s dodatečným prováděním vnějších
izolací chráněných přizdívkou realizovanou po obnažení vnějšího zdiva na úroveň
základové spáry - jde o investici.

KRITÉRIA HODNOCENÍ:
Žádosti posuzuje hodnotitelská komise jmenovaná Radou Zlínského kraje,
rozhoduje Rada Zlínského kraje, případně Zastupitelstvo Zlínského kraje.


Hodnocení kvality a přínosu projektu, kulturně historická hodnota
předmětu obnovy …. 50 b
U obnovy kulturních památek a památek místního významu se posuzuje zejména památková
hodnota předmětu obnovy, územní význam projektu, soulad projektu se zájmy památkové péče,
stupeň ohrožení památky a soulad se schválenou Koncepcí účinnější podpory památkové péče
ve Zlínském kraji.



Kredibilita žadatele ….10 b
Tato rovina zahrnuje především kvalitu a důvěryhodnost žadatele, jeho dosavadní péči o památky.
Tato rovina posouzení zahrnuje i hodnocení případného předchozího realizovaného projektu.



Efektivita rozpočtových výdajů … 40 b
V rámci tohoto kritéria jsou bonifikovány projekty s přiměřenými výdaji, rozpočet musí být
srozumitelný a výdaje účelné, efektivní a hospodárné. Zohledňována je i schopnost žadatele zajistit
vícezdrojové financování projektu.

CO ROZHODNĚ NELZE PODPOŘIT:







Obnova není připravena k realizaci - závazné stanovisko obsahuje podmínky
provedení průzkumu, zpracování projektu nebo restaurátorského záměru.
Neurčitost záměru obnovy věci - např. neuvedení konkrétních technologických
postupů prací (např. repase).
Vytváření replik - pokud neexistuje převážná část předmětu dotace,
nebo když předmět dotace vůbec neexistuje.
Rekonstrukce památky vycházející pouze z dobové fotografie či archivních
podkladů.
Úpravy
veřejných
prostranství
(cesty,
ulice,
chodníky),
terénní úpravy, sadové a parkové úpravy zeleně.

ČASTÉ CHYBY PŘI VYÚČTOVÁNÍ:














Nedodržení termínu odevzdání.
Chybí vyznačení výstupů projektu.
Neoznačené doklady - faktury, popř. zjednodušené daňové doklady musí být vždy
na originálech viditelně označeny „Dotace ZK“. S vyúčtováním se zasílají pouze kopie
těchto označených originálních dokladů. Je-li fakturační doklad hrazen z více dotačních
titulů, je nezbytné napsat jednotlivé částky a k nim definovat jednotlivé zdroje.
Chybí doklady o uhrazení vlastního podílu. Připomínáme i povinnost uhradit celou výši
způsobilých výdajů do jednoho měsíce od obdržení platby dotace. Doklad o úhradě musí
být opět zaslán ve stanoveném termínu.
Chybí položkový rozpočet nebo je dodaný položkový rozpočet v rozporu s fakturou
či je v nesouladu s rozpočtem uvedeným v Žádosti.
Ve vyúčtování se nachází položky, které nebyly součástí žádosti.
Důležitá je ohlašovací povinnost všech podstatných změn projektu.
Ve vyúčtování je uvedené rozdílné datum projektu, než je uvedeno ve smlouvě.
Ve vyúčtování jsou vykázány i nezpůsobilé výdaje.
Ve vyúčtování chybí datum, kdy byla publicita uveřejněna.

RADY NA ZÁVĚR












Dotaci lze žádat i na památky místního významu, tj. nezapsané v Ústředním seznamu kulturních památek
ČR.
Údaje o nemovitých kulturních památkách jsou veřejně dostupné na: www.pamatkovykatalog.cz.
V případě movitých kulturních památek oprávněnému žadateli, informaci podá Národní památkový ústav,
případně obecní úřad obce s rozšířenou působností nebo krajský úřad.
Všechny povinné přílohy při předkládání Žádosti o dotaci musí být datované do 27.03.2020.
Položkový rozpočet musí obsahovat výkaz výměr k jednotlivým položkám a musí být v souladu
s podmínkami závazného stanoviska orgánu státní památkové péče (u kulturních památek).
Doporučujeme do smlouvy o dílo zahrnout sankce dodavateli při nedodržení stanovených termínů.
Fyzická realizace projektu musí být ukončena nejpozději k 15.11.2020. Do tohoto data musí být datován
i Zápis orgánu státní památkové péče o ukončení prací (u kulturních památek).
Monitorovací indikátory jsou závazným výstupem projektu, v případě jejich nenaplnění nemusí být dotace
vyplacena.
Pokud žadatel vyúčtovává v přenesené daňové povinnosti, musí předložit po realizaci fakturu bez DPH,
na které je tento režim uvedený. DPH bude vyčíslena v rámci přiznání k dani z přidané hodnoty a bude
odvedena příjemcem dotace na účet FÚ. Faktura i DPH budou uhrazeny z bankovního účtu příjemce
dotace uvedeného v žádosti o dotaci. Žadatel musí předložit všechny uvedené doklady.
Všechny projekty, na které je žádáno o dotaci, musí být zcela v souladu se zveřejněnou Výzvou
a pravidly. Po ukončení termínů pro podání žádosti nelze provádět jakékoliv změny.

Realizované projekty v roce 2019

DĚKUJI ZA POZORNOST.

Ing. Alena Pospíšilová, LL.M.
vedoucí Oddělení památkové péče

E-mail: alena.pospisilova@kr-zlinsky.cz
Tel. 577 043 607

