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M Ě S T O  J I L E M N I C E  
Masarykovo náměstí 82, 514 01 Jilemnice, tel: 481 565 135, fax: 481 565 222 

Město Jilemnice vyhlašuje 

 
 

VÝZVU K PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ  

o zařazení do Programu regenerace městských památkových rezervací a městských 

památkových zón na rok  

2018 

Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón je dotační titul 

Ministerstva kultury ČR, z kterého mohou čerpat finanční prostředky pouze vlastníci kulturních 

památek, které se nacházejí na území městské památkové zóny Jilemnice. 

 

Název programu: Program regenerace městských památkových rezervací 

a městských památkových zón – dotační titul Ministerstva 

kultury České republiky (dále jen „program“) 

Administrace programu: Městský úřad Jilemnice, odbor rozvoje, investic a majetku, 

oddělení rozvoje a investic 

Webové stránky, kde jsou zveřejněny 

pravidla (zásady) programu: 

http://www.mkcr.cz/scripts/detail.php?id=429 

Datum zahájení příjmu žádostí: 2. 1. 2018 

Datum ukončení příjmu žádostí 

včetně všech povinných příloh 

o zařazení do programu v roce 2018, 

tj. k realizaci akce obnovy kulturní 

památky s finanční podporou 

z programu (dále jen „žádost“): 

 

19. 1. 2018 do 12.00 hod. 

  
Celkový objem finančních prostředků 

vyčleněných v programu v roce 2017 

pro památkovou zónu Jilemnice: 

Stanoví Ministerstvo kultury České republiky v lednu 2018 

tzv. Rozpisem státní finanční podpory v programu 

regenerace městských památkových rezervací a městských 

památkových zón na rok 2018. 

Výše dotace: v návaznosti na výši kvóty (objem finančních prostředků 

pro památkovou zónu) a povinné finanční podíly, tj. FO, 

PO, církve max. 60 %, město max. 50% z tzv. nákladů na 

uchování souhrnných památkových hodnot, v případě 

restaurování až 100 % 

Povinné finanční podíly v programu:  

Zdroje města, kraje FO, PO, církve 

Prostředky vlastníka min. 50 % min. 40% 

Prostředky z rozpočtu města - min. 10 % 

Prostředky z Programu (MK 

ČR) 

max. 50 % max. 50 % 

Období poskytnutí dotace: 1. 1. 2018 – 31. 12. 2018 

Termín realizace: 2. 1. 2018 – 30. 11. 2018 

Termín podání závěrečného vyúčtování 

(vypořádání) do: 

 

30. 11. 2018 

Způsob podání žádosti: písemně nebo elektronicky 

(elektronicky pouze prostřednictvím datové schránky 

s platným elektronickým podpisem, nikoli e-mailem) 

Adresa pro podání žádosti: Městský úřad Jilemnice 

 

 

http://www.mkcr.cz/scripts/detail.php?id=429
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Masarykovo náměstí 82 

514 01 Jilemnice 

ID datové schránky města Jilemnice:  g2nbdtx  

Forma a obsah žádosti: 

 na formuláři, který je přílohou této výzvy,  

      obsah žádosti: 

 údaje o žadateli,  

 údaje o kulturní památce, 

 stručný popis současného stavu kulturní památky a využití kulturní památky 

 stručný popis obnovy kulturní památky, 

 celkové náklady obnovy kulturní památky, náklady na obnovu v roce 2018 a náklady na 

uchování souhrnných památkových hodnot, 

 výše požadované dotace 

 vlastnoruční podpis žadatele. 

Povinné přílohy žádosti o zařazení do programu v roce 2018: 

u fyzických i právnických osob (vždy): 

 položkový rozpočet k pracím, ke kterým se váže žádost a mají být realizovány v roce 2018– 

soupis prací zpracovaný realizační firmou, podepsaný a orazítkovaný, 

 přehledný soupis tzv. neuznatelných nákladů,  

 návrh smlouvy o dílo nebo podepsaná smlouva o dílo na práce, ke kterým se váže žádost 

a které mají být realizovány v roce 2018, 

 doklad o vlastnictví objektu, ke kterému se váže žádost o dotaci, 

 kopie závazného stanoviska příslušného orgánu státní památkové péče vztahující se 

k akci, na kterou je dotace požadována,  

 kopie příslušného povolení stavebního úřadu, 

 kopie povolení k restaurování kulturních památek (v případě, že se jedná o restaurování), 

 doklady o provedeném výběrovém řízení (pokud se vztahuje zákon č. 137/2006 Sb., 

o veřejných zakázkách, v platném znění),  

 fotodokumentace stávajícího stavu kulturní památky,   

 doklad o pověření zvoleného zástupce žadatele v případě, že má objekt několik vlastníků (plná 

moc, souhlas apod.), nebo je vlastník ve věci podání žádosti zastupován, 

u právnických osob (navíc): 

 kopie dokladů, na jejichž základě došlo k vytvoření subjektu,  

 kopie dokladu o přidělení IČ, pokud bylo přiděleno, 

 kopie dokladu o přidělení DIČ, pokud bylo přiděleno, 

 kopie dokladu o volbě nebo jmenování statutárního zástupce žadatele, 

 identifikaci osob s podílem v této právnické osobě, 

 identifikaci osob, v nichž má přímý podíl a výši tohoto podílu. 

 

Schválení návrhu výše dotace v roce 

2018: 

Pracovní skupina pro program regenerace MPZ – únor 

2018 
Zastupitelstvo města Jilemnice – únor nebo březen 2018 

dle aktuálních termínů jednání ZM 

Datum zahájení příjmu souhrnných 

přehledů (tj. žádosti o dotaci na MK 

ČR): 

 

12. 3. 2018 

Datum ukončení příjmu souhrnných 

přehledů (tj. žádostí o dotaci na MK 

ČR                                                                   
16. 3. 2018 do 12.00 hod. 

Podání souhrnných přehledů na            termín stanoví Ministerstvo kultury ČR, obvykle do      

Ministerstvo kultury ČR                         30. 3. daného roku          

 

Forma a obsah souhrnného přehledu: 
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na předepsaném formuláři Ministerstva kultury ČR, 

obsah souhrnného přehledu:  

- údaje o vlastníkovi,  

- údaje o kulturní památce, 

- využití kulturní památky, 

- popis obnovy kulturní památky, 

- financování obnovy kulturní památky, 

- doporučení místní pracovní skupiny pro program regenerace, Národního památkového ústavu, 

územního odborného pracoviště Liberec, potvrzení úřadu obce s rozšířenou působností a 

potvrzení stavebního úřadu o připravenosti akce obnovy, potvrzení statutárního orgánu obce – 

zajistí Městský úřad Jilemnice, odbor rozvoje, investic a majetku, oddělení rozvoje a investic, 

- prohlášení vlastníka. 

Povinné přílohy souhrnného přehledu: 

u fyzických i právnických osob (vždy): 

 položkový rozpočet k pracím, ke kterým se váže žádost a mají být realizovány v roce 2018 – 

soupis prací zpracovaný realizační firmou, podepsaný a orazítkovaný, 

 přehledný soupis tzv. neuznatelných nákladů,  

 podepsaná smlouva o dílo na práce, ke kterým se váže žádost a které mají být realizovány 

v roce 2018, 

 kopie závazného stanoviska příslušného orgánu státní památkové péče vztahující se 

k akci, na kterou je dotace požadována,  

 kopie příslušného povolení stavebního úřadu, 

 doklady o provedeném výběrovém řízení (pokud se vztahuje zákon č. 137/2006 Sb., o 

veřejných zakázkách, v platném znění,  

 fotodokumentace stávajícího stavu kulturní památky,   

 doklad o vlastnictví – výpis z katastru nemovitostí nebo jeho ověřená kopie (ne starší 6-ti 

měsíců); 

 snímek katastrální mapy se zákresem kulturní památky (ne starší 6-ti měsíců, musí být 

vydán příslušným katastrálním úřadem), 

 kopie povolení k restaurování kulturních památek (v případě restaurování), 

 doklad o pověření zvoleného zástupce žadatele v případě, že má objekt několik vlastníků (plná 

moc, souhlas apod.), nebo je vlastník ve věci podání žádosti o příspěvek zastupován, 

 kopie usnesení zastupitelstva města o schválení povinného podílu města (bude doplněno po 

aktuálním jednání zastupitelstva) 

 kopie smlouvy o zřízení BÚ 

u právnických osob (navíc): 

 kopie dokladů, na jejichž základě došlo k vytvoření subjektu,  

 kopie dokladu o přidělení IČ, pokud bylo přiděleno, 

 kopie dokladu o přidělení DIČ, pokud bylo přiděleno, 

 kopie dokladu o volbě nebo jmenování statutárního zástupce žadatele, 

 identifikaci osob s podílem v této právnické osobě, 

 identifikaci osob, v nichž má přímý podíl a výši tohoto podílu. 

Způsob podání souhrnného přehledu: písemně na formuláři Ministerstva kultury ČR  

(nelze elektronicky, datovou schránkou), 

souhrnný přehled podávají pouze žadatelé zařazení do 

programu na rok 2018 

formulář souhrnného přehledu obdrží žadatelé zařazení do 

programu na Městském úřadu Jilemnice, odboru rozvoje, 

investic a majetku, oddělení rozvoje a investic 

vyjádření Národního památkového ústavu, územního 

odborného pracoviště Liberec, příslušného stavebního 

úřadu, obce s rozšířenou působností, pracovní skupiny pro 

program regenerace a města Jilemnice včetně odeslání 

souhrnných přehledů na Ministerstvo kultury ČR zajistí 
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Městský úřad Jilemnice, odbor rozvoje, investic a majetku, 

oddělení rozvoje a investic  

Adresa pro podání souhrnného 

přehledu: 

Městský úřad Jilemnice 

Masarykovo náměstí 82 

514 01 Jilemnice 

Rozhodnutí o výši dotace v roce 

2018: 

Ministerstvo kultury České republiky – duben až srpen 

2018,  

Ministerstvo kultury vydává rozhodnutí o poskytnutí 

dotace pro městskou památkovou zónu (celková výše 

dotace) spolu s Rozpisem účelové dotace poskytnuté ze 

státního rozpočtu v Programu regenerace MPR a MPZ na 

rok 2018 pro městskou památkovou zónu Jilemnice (rozpis 

výše dotace a závazných finančních podílů dle jednotlivých 

vlastníků (žadatelů) a akcí obnovy kulturních památek 

Poskytnutí dotace v roce 2018 

na základě: 

souhrnný přehled (žádost) 

rozhodnutí Ministerstva kultury ČR – duben až srpen 2018 

veřejnoprávní smlouva 

Uzavření veřejnoprávní smlouvy 

mezi městem Jilemnice a žadatelem 

(příjemcem) dotace z programu: 

po vydání rozhodnutí Ministerstvem kultury ČR na 

základě výzvy Městského úřadu Jilemnice, odboru rozvoje, 

investic a majetku, oddělení rozvoje a investic 

Uvolnění dotace: výhradně bezhotovostním převodem na bankovní účet 

žadatele (příjemce), 

 po realizaci akce, předložení a kontrole závěrečného 

vyúčtování v roce 2018,  

Termín uvolnění dotace: nejpozději v prosinci 2018  

(konkrétní termíny budou stanoveny veřejnoprávní smlouvou 

o poskytnutí dotace) 

Podmínky a pravidla programu: Usnesení vlády České republiky č. 209 ze dne 25. 3. 1992 

http://www.mkcr.cz/assets/kulturni-dedictvi/pamatky/granty-

a-programy/uv209-92.rtf 

Zásady Programu  http://www.mkcr.cz/assets/kulturni-

dedictvi/pamatkovy-fond/dotacni-programy/UPLNE-

ZNENI-ZASAD-MK-Programu-regenerace-MPR-a-MPZ---

ze-dne-12-5-2011.pdf 

Opatření, kterým se mění Zásady Programu 

http://www.mkcr.cz/assets/kulturni-dedictvi/pamatkovy-

fond/dotacni-programy/Opatreni-2013.pdf 

Metodický pokyn k Programu  

http://www.mkcr.cz/assets/kulturni-dedictvi/pamatkovy-

fond/dotacni-programy/Metodicky-pokyn-k-Programu-

Regenerace-2015.doc 

Kontakt/kontaktní osoba: Městský úřad Jilemnice, odbor rozvoje, investic a majetku, 

oddělení rozvoje a investic, Mgr. Jana Nonnerová, tel.: 

481 565 135, e-mail: nonnerova@mesto.jilemnice.cz 

 

Příloha č. 1 výzvy: 

Formulář žádosti o zařazení do programu  

Pozn.: Formulář souhrnného přehledu zasílá Ministerstvo kultury ČR spolu s Rozpisem státní finanční 

podpory v programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na 

rok 2018. 

http://www.mkcr.cz/assets/kulturni-dedictvi/pamatky/granty-a-programy/uv209-92.rtf
http://www.mkcr.cz/assets/kulturni-dedictvi/pamatky/granty-a-programy/uv209-92.rtf
http://www.mkcr.cz/assets/kulturni-dedictvi/pamatkovy-fond/dotacni-programy/UPLNE-ZNENI-ZASAD-MK-Programu-regenerace-MPR-a-MPZ---ze-dne-12-5-2011.pdf
http://www.mkcr.cz/assets/kulturni-dedictvi/pamatkovy-fond/dotacni-programy/UPLNE-ZNENI-ZASAD-MK-Programu-regenerace-MPR-a-MPZ---ze-dne-12-5-2011.pdf
http://www.mkcr.cz/assets/kulturni-dedictvi/pamatkovy-fond/dotacni-programy/UPLNE-ZNENI-ZASAD-MK-Programu-regenerace-MPR-a-MPZ---ze-dne-12-5-2011.pdf
http://www.mkcr.cz/assets/kulturni-dedictvi/pamatkovy-fond/dotacni-programy/UPLNE-ZNENI-ZASAD-MK-Programu-regenerace-MPR-a-MPZ---ze-dne-12-5-2011.pdf
http://www.mkcr.cz/assets/kulturni-dedictvi/pamatkovy-fond/dotacni-programy/Opatreni-2013.pdf
http://www.mkcr.cz/assets/kulturni-dedictvi/pamatkovy-fond/dotacni-programy/Opatreni-2013.pdf
http://www.mkcr.cz/assets/kulturni-dedictvi/pamatkovy-fond/dotacni-programy/Metodicky-pokyn-k-Programu-Regenerace-2015.doc
http://www.mkcr.cz/assets/kulturni-dedictvi/pamatkovy-fond/dotacni-programy/Metodicky-pokyn-k-Programu-Regenerace-2015.doc
http://www.mkcr.cz/assets/kulturni-dedictvi/pamatkovy-fond/dotacni-programy/Metodicky-pokyn-k-Programu-Regenerace-2015.doc

