Program regenerace MPR a MPZ
Ministerstvo kultury ČR každý rok připravuje Program regenerace městských památkových
zón a městských památkových rezervací. Z tohoto programu mohou vlastníci nemovitých
kulturních památek příp. movitých kulturních památek pevně spojených se stavbou a
nacházející se na území MPZ nebo MPR, popř. vlastníci nemovitých památek, které stojí při
vnějším obvodu území MPZ nebo MPR nebo v dominantní poloze historického města, získat
dotaci na obnovu. Příspěvky poskytované z tohoto programu jsou přísně účelové, mohou být
použity jen na úhradu prací zabezpečujících uchování souhrnné památkové hodnoty kulturní
památky, nikoli na modernizaci a jiné úpravy prováděné v zájmu jejího vlastníka, ani na práce
investiční povahy. Prostředky z tohoto programu nejsou určeny na obnovu oken a dveří,
pokud nejsou v havarijním stavu, který vylučuje jejich opravu, na modernizaci bytového
fondu a zřizování nových bytových jednotek, na technické zařízení budov, projektovou
dokumentaci a na kopie sochařských děl. Dotace je především určena na zvýšené náklady
spojené se zachováním a obnovou autentických prvků a konstrukcí kulturní památky.
Příprava na dotaci se provádí každým rokem, kdy vlastníci kulturních památek předkládají
cca do konce října žádosti o zařazení do programu regenerace na další rok. Součástí žádosti
musí být doloženy tyto dokumenty:
-

závazné stanovisko obce s rozšířenou působností na konkrétní stavební práce

-

rozpočtové náklady na stavební práce zpracované odbornou firmou, popřípadě
projektantem, pokud jsou ale finanční prostředky na stavební práce vyšší než 1mil.
dokládá žadatel položkový rozpočet.
fotodokumentaci požadovaných prací na obnovu

-

Město Štramberk na základě Vašich žádostí zpracuje anketní dotazník, který je v průběhu
měsíce listopadu doručen na Ministerstvo kultury viz příloha 1.
Anketní dotazník je zpracován dle příslušných spolupodílů
Zdroje
Prostředky vlastníka nebo uživatele, případně jiné
neveřejné zdroje
Rozpočet města
Prostředky z Programu

města, kraje

FO, PO, církve

min. 50 %

min. 40 %

0

min. 10 %

max. 50 %

max. 50 %

Ministerstvo kultury zkontroluje připravenost jednotlivých akcí a přiřadí akci příslušné body.
V lednu na základě příslušných bodů Ministerstvo kultury přičlení finanční prostředky (kvótu)
pro dané město, obec a uvědomí města, obce dopisem včetně požadavku o doložení
požadovaných dokumentů k žádosti o dotaci.
Orgány města (komise rozvoje, správy majetku a regenerace, rada města a zastupitelstvo
města) na svých jednáních přerozdělí kvótu přidělenou Ministerstvem kultury.

Vlastníci zařazeni do anketního dotazníku jsou vyzvání k doložení souhrnného přehledu,
včetně příslušných příloh, viz příloha 2.
Město Štramberk zpracuje konečnou tabulku spolupodílů financování obnovy, která se
projedná v Radě a Zastupitelstvu města Štramberka a kompletně všechny souhrnné přehledy
s tabulkou a usnesením města Štramberka doručí do konce března na Ministerstvo kultury.
Po přijetí požadovaných finančních prostředků na účet města Štramberka, město Štramberk
připraví smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku na obnovu kulturní památky, která musí
být schválena Radou města Štramberka. Následně může být po dohodě s městem vyplacena
dotace.
Dotace se váže na práce provedené v daném roce a nelze ji převádět do dalšího roku.
Po ukončení stavebních prací předkládá příjemce dotace podklady pro finanční vyúčtování a
to:
-

výpis z účtu, že dotaci přijal,

-

výpis z účtu, že finanční prostředky byly odeslány na účet zhotovitele de smlouvy o
dílo,

-

kopie faktury za provedené dílo dle smlouvy,

-

fotodokumentace obnovy

-

zápisy z kontrolních dnů

Tyto dokumenty musí příjemce dotace do 10. ledna doručit na Městský úřad, který
zpracovává finanční vyúčtování dotace a do 15. ledna město Štramberk odesílá vše na
Ministerstvo kultury.
Věříme, že se do dotačního titulu zapojí více majitelů kulturních nemovitých památek
v městské památkové rezervaci Štramberk a podaří se nám udržet finanční kvótu v současné
výši.
Proto pokud potřebujete pomoci s výše uvedenou dotaci, neváhejte kontaktovat mou osobu.
Kontakt: Pokorný Michal, investor města, e-mail: investor@stramberk.cz, telefon:
558840614, mobil: 773622934

Michal Pokorný
investor města Štramberka
Přílohy:
Příloha 1. Souhrnný přehled pro žadatele dotace
Příloha 2. Metodický pokyn MK

