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M Ě S T S K Ý  Ú Ř A D  J I L E M N I C E  
Masarykovo náměstí 82, 514 01 Jilemnice, tel: 481 565 135, fax: 481 565 222 

                                                                                                  Sp. zn.: MUJI 219/2020/RIM/3 

 

Městský úřad Jilemnice 
v souladu se Zásadami programu  

Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností  

 

vyhlašuje 
 

VÝZVU  
 

K PODÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI 

 z dotačního programu Ministerstva kultury ČR  

Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou 

působností na rok 2020 
 

Program Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností 

(dále jen „program“) je dotační titul Ministerstva kultury ČR. Finanční prostředky v programu 

jsou určeny na zachování a obnovu nemovitých kulturních památek, které se nacházejí 

mimo památkové rezervace a zóny, nejsou národními kulturními památkami, a které nejsou 

ve vlastnictví České republiky.  

 

Z Programu nelze žádat v případě, že byl na stejnou akci a ve stejném roce poskytnut jiný 

příspěvek z ostatních dotačních programů Ministerstva kultury ČR v oblasti památkové péče. 

Součástí finančního podílu vlastníka může být finanční 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. 

 

Název programu: Program Podpora obnovy kulturních památek 

prostřednictvím obcí s rozšířenou působností (dále jen 

„program“) 

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

oddělení rozvoje a investic - památková péče 

 

Webové stránky, kde jsou zveřejněny 

pravidla (zásady) programu: 

https://www.mkcr.cz/podpora-obnovy-kulturnich-pamatek-

prostrednictvim-obci-s-rozsirenou-pusobnosti-274.html 

Datum zahájení příjmu žádostí: 3. 2. 2020 

Datum ukončení příjmu žádostí: 28. 2. 2020 do 12.00 hod. (pátek) 

  
Celkový objem finančních prostředků 

vyčleněných v programu v roce 2020 

pro správní obvod ORP Jilemnice: 

638 000 Kč 

(stanoveno Ministerstvem kultury České republiky v lednu 

2020 tzv. rozpisem kvót programu pro rok 2020) 

Povinné finanční podíly v programu: minimální podíl vlastníka 20 % 

výši dotačního podílu stanovuje Ministerstvo kultury ČR 

v rozhodnutí o poskytnutí dotace z programu 

Výše dotace: minimální výše dotace 50 000,- Kč 

 dle výše kvóty pro správní obvod ORP Jilemnice 
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Období poskytnutí dotace: 1. 1. 2020 – 31. 12. 2020 

Termín realizace: 1. 1. 2020 – 30. 11. 2020 

Termín podání závěrečného 

vyúčtování (vypořádání) do: 

do 30. 11. 2020 – městskému úřadu Jilemnice 

do 25. 1. následujícího roku prostřednictvím MěÚ Jilemnice 

Ministerstvu kultury ČR, nestanoví-li MK ČR jiný termín 

 

Způsob podání žádosti: 

 

 

písemně na předepsaných formulářích MK ČR 

Adresa pro podání žádosti: Městský úřad Jilemnice 

Masarykovo náměstí 82 

514 01 Jilemnice 

Forma a obsah žádosti: 

 na předepsaných formulářích,  

            obsah žádosti: 

 údaje o žadateli,  

 údaje o kulturní památce, 

 financování akce obnovy, 

 písemný souhlas žadatele se zveřejněním základních identifikačních údajů a výše dotace, 

 prohlášení žadatele, 

 zmocnění, 

 vyjádření Národního památkového ústavu, krajského úřadu, obecního úřadu obce s rozšířenou 

působností (zajistí MěÚ Jilemnice) 

 

Povinné přílohy žádosti o zařazení do programu v roce 2020: 

 

u fyzických i právnických osob: 

 položkový rozpočet k pracím, ke kterým se váže žádost a mají být realizovány v roce 2020 – 

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 2020, v případě předložení návrhu smlouvy o dílu bude 

podepsaná smlouva o dílo doložena nejpozději do 15. 3. 2020, 

 doklad o vlastnictví objektu, ke kterému se váže žádost o dotaci, výpis z katastru 

nemovitostí ne starší 6 měsíců, 

 snímek katastrální mapy, ne starší 6 měsíců, musí vydat katastrální úřad, 

 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),  

 doklad o aktuálním bankovním spojení (kopie smlouvy o zřízení účtu) 

 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, 

 čestné prohlášení o vypořádání závazků ke státu,  

 prohlášení o dofinancování akce obnovy kulturní památky do 15. 3. 2020, 

 prohlášení a žádost o výplatu dotace – příloha č. 4 žádosti do 15. 3. 2020 

u právnických osob: 

 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, 
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 identifikaci osob s podílem v této právnické osobě, 

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

Návrh výše dotace v roce 2020: Městský úřad Jilemnice, odbor rozvoje, investic a majetku, 

oddělení rozvoje a investic – památková péče – březen 

2020 

Oznámení návrhu výše dotace 

žadateli: 

Městský úřad Jilemnice, odbor rozvoje, investic a majetku, 

oddělení rozvoje a investic – památková péče – březen 

2020 

Doplnění žádosti v návaznosti na 

navrženou výši dotace: do 15. 3. 2020 
Podání žádostí na                                     termín stanoven Ministerstvem kultury ČR:         

Ministerstvo kultury ČR                         do 31. 3. 2020       

Způsob podání žádosti na 

Ministerstvo kultury ČR: 

písemně na formuláři Ministerstva kultury ČR  

(nelze elektronicky/ datovou schránkou), prostřednictvím 

Městského úřadu Jilemnice, odboru rozvoje, investic a 

majetku, oddělení rozvoje a investic, památkové péče, 

formuláře žádosti budou k dispozici na Městském úřadu 

Jilemnice, odboru rozvoje a místního hospodářství, oddělení 

památkové péče nebo na https://www.mkcr.cz/podpora-

obnovy-kulturnich-pamatek-prostrednictvim-obci-s-

rozsirenou-pusobnosti-274.html 

Rozhodnutí o výši dotace v roce 

2020: 

Ministerstvo kultury ČR – duben až září 2020,  

Ministerstvo kultury ČR vydává rozhodnutí o výši a 

poskytnutí dotace jednotlivým žadatelům 

Poskytnutí dotace v roce 2020 

na základě: 

rozhodnutí Ministerstva kultury ČR – duben až září 2020 

 

Uvolnění dotace: Ministerstvem kultury ČR po nabytí právní moci 

rozhodnutí o poskytnutí dotace, 

výhradně bezhotovostním převodem na bankovní účet 

žadatele (příjemce), 

 

Podmínky a zásady programu: https://www.mkcr.cz/podpora-obnovy-kulturnich-pamatek-

prostrednictvim-obci-s-rozsirenou-pusobnosti-274.html 

 

Kontaktní osoba: Mgr. Jana Nonnerová, MěÚ Jilemnice, odbor rozvoje, investic a majetku, 

oddělení rozvoje a investic, památková péče, tel.: 481 565 135, e-mail: 

nonnerova@mesto.jilemnice.cz 

 

 

Výzva k podávání žádostí o dotaci a zásady programu zveřejněny 24. 1. 2020. 
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Způsob hodnocení žádostí: 

 

Žádosti posuzuje Městský úřad Jilemnice, odbor rozvoje, investic a majetku, oddělení rozvoje 

a investic – památková péče. Kladně jsou hodnoceny ty akce obnovy kulturních památek 

(žádosti), které vedou ve svém důsledku k záchraně kulturní památky a  významně 

přispívají k zachování historické podstaty kulturní památky nebo předcházejí poškození 

kulturní památky. 

 

Hodnoticí kritéria programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím 

ORP 2020: 

 

 

 

Hodnotící kritéria programu Obnova kulturních památek prostřednictvím ORP  2017

Bodové hodnocení
počet 

bodů

váha 

kritéria

15

10

obnova jednotlivé části (např. pouze okna nebo pouze bednění štítů) 5

20

velké poškození, dožilé konstrukce 15

10

5

25

20

10

5

0

5

10

15

20

25

20

10

0

5

0

obnovu kulturní památky není možné financovat z vlastních zdrojů 10

10

5

5

0

10

0

10%

100%

50%

100%

50%

75%

výše spolufinancování akce obnovy KP z programu (procentuální výše požadované dotace z programu)

20%

10%

5%

201 - 500

751 - 1000

nad 1000

do  40 % včetně 

více jak 40 %, méně než 80 % (41 - 79 %)

více než 80 %

ne

ano

financování z více zdrojů - počet bodů

ne

ne

ano (etapy)

čerpání  prostředků z programu v minulých letech

navaznost akce/etapy 

jednotlivá etapa

jednorázová akce

doporučení NPÚ 

ano

celková obnova (celý objekt, zpacována PD, celková rekonstrukce ) 

nebo dílčí etapa celkové obnovy

částečná obnova (zahrnuje více konstrukcí např. výměna střešní 

krytiny a související oprava krovu)

celková obnova KP/rozsah prací 

naléhavost akce / míra poškození 

zvýšené náklady z hlediska památkové péče 

havarijní stav

střední poškození

malé poškození

restaurování

501 - 750

plně památková obnova (technologicky,materiálově)

jiné

objem celkových nákladů v daném roce v tis. Kč 

do 100

práce nezbytné pro ochranu kulturní památky (např. odvodnění)

101 - 200


