MĚSTO ŽAMBERK
Masarykovo náměstí 166, Žamberk

Zastupitelstvo města Žamberka na svém zasedání dne 9.2.2021 usnesením č. 18/2021-ZAST
vyhlásilo dotační program „Podpora památkové péče“.
Účel
Stavební obnova kulturních památek a nemovitých věcí, které se nacházejí v památkové zóně
(obnova střech včetně krovů a klempířských prvků, statika, odvodnění objektů, obnova
podlah, otvorových prvků, fasády), restaurování kulturních památek a jejich součástí,
zachování a obnova drobných objektů památkového charakteru v Žamberku, za využití
tradičních materiálů a technologií. Program je určen na zvýšené náklady spojené se
zachováním a obnovou autentických prvků a konstrukcí památkově hodnotných objektů.
A dále podpora projektů, které obdržely dotaci Pardubického kraje nebo Ministerstva kultury
České republiky na obnovu kulturních památek a nemovitých věcí, které se nacházejí
v památkové zóně města, restaurování kulturních památek a jejich součástí, na zachování a
obnovu drobných objektů památkového charakteru v Žamberku. Podpora bude poskytována
formou dotace na část finanční spoluúčasti žadatele.
Důvody podpory stanoveného účelu
Podpora zachování a obnovy movitých i nemovitých kulturních památek, obnova nemovitých
věcí, které se nacházejí v památkové zóně v Žamberku.
Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu města
Žamberk na podporu stanoveného účelu
90.000 Kč
Maximální výše dotace
Dotace je poskytována formou dotace do výše 70 % celkových uznatelných nákladů projektu,
max. do částky 45 000 Kč
Okruh způsobilých žadatelů
Vlastník kulturní památky v Žamberku nebo vlastník objektu, který se nachází v památkové
zóně v Žamberku (dále jen „objekt“).
Lhůta pro podání žádosti
12.3. – 26.3.2021

Kritéria pro hodnocení žádosti
-

posouzení formální správnosti žádosti (viz Pravidla pro poskytování dotací)
soulad projektu s vyhlášeným programem
dodržování zásad a podmínek poskytnutých dotací (pokud je příjemce od
poskytovatele čerpal v předchozím období)
technický stav objektu
reálný a průhledný rozpočet
zajištění vícezdrojového financování
umělecko-historická hodnota objektu

Lhůty pro rozhodnutí o žádosti
Schválení žádostí radou města

do 15 dnů po vyhodnocení žádosti

Schválení žádostí zastupitelstvem města

na nejbližším zasedání zastupitelstva města
Žamberk po vyhodnocení žádosti

Podmínky pro poskytnutí dotace
-

Viz SAM 3231 Pravidla pro poskytování dotací

SAM 3231 Pravidla
pro poskytování dotací 2020.doc

Žadatel je povinen k žádosti doložit:
1) čestné prohlášení, že obnova bude průběžně konzultována s pracovníky památkové
péče a specialisty NPÚ,
2) položkový rozpočet, případně smlouvu o dílo, pokud je v době podání žádosti
uzavřena
3) fotodokumentaci.
Z poskytnuté účelové dotace příjemce nemůže hradit tzv. neuznatelné náklady, zejména:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

zálohové platby,
daň z přidané hodnoty, o jejíž vrácení může příjemce žádat,
leasingové splátky,
pokuty, penále, úroky z prodlení, škody,
pojištění,
mzdy nebo ostatní osobní náklady a s tím související zákonné odvody, vzniklé
z vlastní činnosti žadatele,

g)
h)
i)
j)
k)

l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)
s)
t)

náklady na stravné, pohoštění a dary,
náklady na nákup alkoholických nápojů a tabákových výrobků,
náklady za telefonní hovory a telefonní karty,
náklady spojené se zahraničními cestami, nestanoví-li smlouva jinak.
modernizace objektů - zateplování, vytápění, elektroinstalace, rozvody vody,
splašková kanalizace, plynofikace, vzduchotechnika, sanitární technika, výplně
otvorů z plastu (okna, dveře, výkladce), protipožární okna, dveře a stěny,
nástavby a přístavby objektů, půdní vestavby,
hromosvody,
protiradonová opatření,
čištění a úklid budov,
pronájem lešení,
náklady na stavební/autorský dozor,
úpravy veřejných prostranství (cesty, ulice, chodníky), terénní úpravy, sadové a
parkové úpravy zeleně,
kopie sochařských děl a výdusky,
režijní náklady, cestovné, dopravné, revize, náklady na ubytování, koordinační
činnost, zábory veřejného prostranství.

Vzor žádosti

Zadost o poskytnuti
dotace 2021.doc

Vzor čestného prohlášení

Vzor Čestné
prohlášení.docx

Vzor vyúčtování

Vyúčtování dotací
poskytnutých městem formulář.xlsx

Kontaktní osoba pro program
Mgr. Šárka Strnadová,
referent odboru finančního
Masarykovo nám. 166, Žamberk
e-mail: s.strnadova@zamberk.eu
tel.: 465 670 338
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