Zásady
Zastupitelstva kraje Vysočina
pro poskytování dotací na obnovu kulturních památek v kraji Vysočina
(Opatření Programu rozvoje kraje Vysočina 2.4.2:
Podpora rozvoje kultury a kulturního dědictví, ochrana a obnova památek)

ze dne 26. 10. 2004

č. 3/04

Čl. 1
Úvodní ustanovení
(1)

Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na obnovu kulturních
památek v kraji Vysočina (dále jen „Zásady“) upravují v souladu s rozpočtem kraje
Vysočina (dále jen „kraj“) a při naplňování opatření Programu rozvoje kraje Vysočina
2.4.2. Podpora rozvoje kultury a kulturního dědictví, ochrana a obnova památek,
poskytování dotací na obnovu kulturních památek v kraji Vysočina.

(2)

Dotací se pro účely těchto Zásad rozumí finanční dotace poskytnutá z rozpočtu kraje.

(3)

Dotace může být poskytnuta na památkovou obnovu movitých a nemovitých kulturních
památek, tj. údržbu, opravu, rekonstrukci a restaurování prováděnou v souladu
se závazným stanoviskem příslušného orgánu státní památkové péče (dále jen „obnova
kulturních památek“).

(4)

Dotace může být poskytnuta pouze na úhradu prací zabezpečujících uchování souhrnné
památkové hodnoty kulturní památky, nikoli na modernizaci a jiné úpravy prováděné
v zájmu jejího vlastníka.

(5)

Dotace lze poskytnout na obnovu kulturních památek, které se nacházejí v kraji.

(6)

Dotace se poskytují vlastníkům kulturních památek, tj. věcí movitých i nemovitých,
popř. jejich souborů prohlášených podle § 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové
péči, ve znění pozdějších předpisů, za kulturní památky, nebo zapsaných do státních
seznamů kulturních památek podle dřívějších právních předpisů ve smyslu § 42 odst. 1
zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.

(7)

Dotaci nelze poskytnout na akci při obnově kulturní památky, která je podpořena
finančním příspěvkem v rámci Programu záchrany architektonického dědictví MK ČR,
Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón
MK ČR a Programu péče o vesnické památkové rezervace a vesnické památkové zóny
MK ČR.
Čl. 2
Podmínky poskytnutí dotace

(1)
(2)

(3)

Výše dotace poskytované vlastníkům kulturních památek se odvozuje z výše ceny prací
na obnově kulturní památky uvedené v žádosti o dotaci na daný kalendářní rok.
Dotace se poskytuje následovně:
a) na obnovu nemovitých kulturních památek ve výši do 30% ceny prací
maximálně do výše 250 000,- Kč,
b) na obnovu movitých kulturních památek ve výši do 40% ceny prací
maximálně do výše 300 000,- Kč.
Dotace se poskytuje jednorázově. O poskytnutí dotace rozhoduje Rada kraje Vysočina
v souladu s § 59 odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o krajích“), a Zastupitelstvo kraje Vysočina
v souladu s § 36 odst. 1 písm. c), d) zákona o krajích. Na základě usnesení příslušného
orgánu kraje uzavírá kraj s žadateli smlouvu o poskytnutí dotace. Žadatel nesmí
poskytnutou dotaci převést na jiný subjekt.

(4)

Podmínkou pro získání dotace je finanční spoluúčast obce, na jejímž katastrálním území
se kulturní památka nachází, v souladu s čl. 3 těchto Zásad.

(5)

Dotace bude vlastníkům kulturních památek poskytnuta zpětně po ukončení obnovy
kulturní památky na základě předložených kopií účetních dokladů k celkové ceně
obnovy památky včetně kopií dokladů o jejich úhradě a předložení dokladů
deklarujících ukončení akce (kolaudační rozhodnutí, zápis o předání a převzetí stavby
apod.), a to formou bezhotovostního převodu příspěvku na účet vlastníka.

(6)

Na poskytnutí dotace není právní nárok.
Čl. 3
Finanční spoluúčast obce

(1)

Výše finanční spoluúčasti obce na obnově kulturní památky se stanoví takto:
obec se bude podílet na obnově kulturní památky nejméně 20% z celkových nákladů
na obnovu kulturní památky v daném kalendářním roce.
Čl. 4
Veřejná podpora

(1)

V rámci těchto Zásad může být subjektům, kteří jsou příjemci veřejné podpory
ve smyslu čl. 87 Smlouvy o ES, poskytována podpora malého rozsahu (de minimis)
ve smyslu Nařízení Komise (ES) č. 69/2001.

(2)

Žadatel o podporu malého rozsahu (de minimis) ve smyslu Nařízení Komise (ES)
č. 69/2001 musí před podpisem Smlouvy o poskytnutí podpory kraji předložit čestné
prohlášení o výši veškerých podpor malého rozsahu (de minimis), které za uplynulé
3 roky obdržel (podpora de minimis nesmí přesáhnout částku 100 000 EUR za 3 roky,
přičemž se sčítá podpora malého rozsahu poskytnutá jakýmkoliv veřejnoprávním
subjektem).

(3)

Žadateli o podporu malého rozsahu (de minimis) ve smyslu Nařízení Komise (ES)
č. 69/2001 lze poskytnout dotaci, pouze pokud výše veškerých podpor malého rozsahu
(de minimis), které za uplynulé 3 roky obdržel nepřesáhne částku 100 000 EUR.

(4)

Čestné prohlášení podle čl. 4. odst. 2 těchto Zásad tvoří přílohu č. 1 Smlouvy
o poskytnutí podpory.
Čl. 5
Náležitosti žádosti o dotaci

(1)

Žádost se předkládá na předepsaném formuláři. K žádosti se přikládají tyto přílohy:
a) doklad osvědčující vlastnické právo ke kulturní památce, tj. výpis z katastru
nemovitostí nebo jeho ověřená kopie, který není starší než šest měsíců, případně
čestné prohlášení, jde-li o movité kulturní památky nebo nemovité památky, které se
do katastru nemovitostí nezapisují,
b) kopie snímku katastrální mapy, jde-li o nemovité kulturní památky zapsané
do katastru nemovitostí,
c) kopie závazného stanoviska příslušného orgánu státní památkové péče vydané
k obnově kulturní památky podle § 14 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní
památkové péči, ve znění pozdějších předpisů,

d) položkový rozpočet prací,
e) fotodokumentace současného technického stavu kulturní památky.
f) prohlášení obce, na jejímž katastrálním území se kulturní památka nachází,
o finanční spoluúčasti podle čl. 3 těchto Zásad,
g) čestné prohlášení podle čl. 4. odst. 2 těchto Zásad.
(2)

Na podání a vyřízení žádostí se nevztahuje zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení
(správní řád), ve znění pozdějších předpisů.
Čl. 6
Spoluúčast žadatele na financování obnovy památky

(1)

Žadatel je povinen dodržet podíl vlastních prostředků na realizaci obnovy kulturní
památky, stanovený ve smlouvě. Budou-li skutečné náklady na obnovu památky nižší,
než základ pro stanovení dotace, bude absolutní částka dotace úměrně snížena podle
stanoveného poměru výše dotace. Případná nevyčerpaná část dotace musí být vrácena
zpět na účet kraje způsobem a v termínu stanoveném smlouvou.

(2)

Budou-li skutečné náklady na realizaci projektu vyšší než částka, ze které byla odvozena
výše dotace dle čl. 2 odst. 1 těchto Zásad, výše dotace se nemění.
Čl. 7
Přijímání a vyřizování žádostí

(1)

Žádosti o dotace budou podávány do stanoveného termínu dle čl. 9 těchto Zásad.
V případě podání žádosti poštou je rozhodující datum podání zásilky obsahující žádost
k poštovní přepravě.

(2)

Žádosti o dotace se předkládají Odboru kultury a památkové péče Krajského úřadu kraje
Vysočina (dále jen „OKPP“) prostřednictvím podatelny Krajského úřadu kraje Vysočina
nebo poštou. Předepsané formuláře žádostí o dotaci a informace k nim jsou k dispozici
u OKPP a na internetových stránkách kraje Vysočina (www.kr-vysocina.cz).

(3)

Kompletní žádosti budou vyhodnoceny OKPP a pracovníkem památkové péče
příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností, v jehož správním obvodu
se kulturní památka nachází.

(4)

Kritériem hodnocení žádostí bude procentuální podíl vlastníka na financování celkových
nákladů obnovy a dále absolutní výše spoluúčasti vlastníka na obnově kulturní památky
vyjádřená v Kč.
Čl. 8
Kontrola a vyhodnocení

(1)

Finanční prostředky mohou být vynaloženy pouze k účelu stanovenému smlouvou.

(2)

Během realizace obnovy kulturní památky je příjemce povinen umístit na viditelné
místo tabulku s nápisem „Obnova kulturní památky probíhá za finanční podpory kraje
Vysočina“.

(3)

Kulturní památky, jejichž obnova bude z památkového hlediska vyhodnocena jako
příkladná, budou opatřeny tabulkou s vyjádřením ocenění památkové obnovy krajem
Vysočina.

(4)

Příjemce dotace je povinen po realizaci obnovy kulturní památky, na kterou byla
poskytnuta dotace, provést závěrečné vyhodnocení poskytnuté dotace a finanční
vyúčtování obnovy kulturní památky v termínu stanoveném smlouvou.

(5)

OKPP po obdržení vyúčtování provede kontrolu správnosti předložených účetních
dokladů a dodržení stanoveného účelu použití poskytnuté dotace.

(6)

Poskytovatel dotace je oprávněn, v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb. o finanční
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve
znění pozdějších předpisů, v rámci výkonu kontrolní činnosti kontrolovat dodržení
podmínek, za kterých byla dotace poskytnuta. Příjemce dotace je povinen předložit
kontrolním orgánům kraje originály všech účetních dokladů.
Čl. 9
Přechodná a závěrečná ustanovení

(1)

Žádosti o dotaci se podávají do 15. 2. příslušného kalendářního roku. V případě
nevyčerpání celé částky určené na obnovu památek bude vyhlášen další termín. Pokud
dojde k přečerpání částky určené na obnovu památek bude postupováno dle čl. 7 odst. 4
těchto Zásad.

(2)

Při vyřizování žádostí o poskytnutí dotace (včetně případného poskytnutí dotace a jejího
vyúčtování) podaných do nabytí účinnosti těchto Zásad se postupuje podle Pravidel pro
poskytování dotací na obnovu kulturních památek v kraje Vysočina ze dne 17. 2. 2004.

(3)

Tyto Zásady ruší Pravidla pro poskytování dotací na obnovu kulturních památek v kraji
Vysočina ze dne 17. 2. 2004 schválená usnesením č. 059/01/2004/ZK.

(4)

Za aktualizaci těchto Zásad odpovídá OKPP.

(5)

Tyto Zásady nabývají platnosti a účinnosti dnem schválení zastupitelstvem kraje.

(6)

Tyto Zásady byly projednány na jednání Zastupitelstva kraje Vysočina dne 26. 10. 2004
a schváleny usnesením č. 413/06/2004/ZK.

V Jihlavě, dne 26. 10. 2004

František Dohnal
hejtman kraje

