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Informace k vyplnění SOUHRNNÉHO PŘEHLEDU akce obnovy kulturní památky v 

Programu regenerace MPR Český Krumlov a MPZ Český Krumlov – Plešivec 

 

Termín odevzdání Souhrnného přehledu: pátek 24. 3. 2017 do 11 hodin  
(termín je předurčen Ministerstvem kultury České republiky) 

 

1. Žadatel vyplní pečlivě přední a zadní stranu tiskopisu, kromě položek Potvrzení, 

Doporučení a Vyjádření na druhé straně tiskopisu. 

2. Odstavec 2.3 Financování obnovy kulturní památky: může žadatel vyplnit dle komise 

navržené dotace a dle zásad programu nebo je raději nevyplní a náklady a podíly vyplní 

oddělení památkové péče MěÚ Český Krumlov dle doložených dokladů (smlouvy o dílo a 

rozpočtu). 

 

    Závazné finanční podíly na akci obnovy kult. památky dle zásad programu se stanoví takto: 

 

 

3. Plátce DPH uvádí celkové náklady na obnovu v roce 2017 a jednotlivé podíly bez PDH. 

Ostatní žadatelé uvádějí celkové náklady a podíly včetně DPH. 

4. Potvrzení příslušného stavebního úřadu, Doporučení místní pracovní skupiny pro 

regeneraci, Vyjádření ú.o.p. Národního památkového ústavu a Potvrzení úřadu obce s 

rozšířenou působností zajistí oddělení památkové péče MěÚ Český Krumlov. 

5. Žadatel k Souhrnnému přehledu přiloží "Povinné doklady“ dle specifikace na 3 straně 

tiskopisu, kromě dokladů g).  

6. Pro plynulou administraci programu je vhodné, aby žadatel přiložit povinné doklady ve 

dvou vyhotoveních, protože jeden výtisk zůstává na Mě.Ú. Český Krumlov a jeden se 

odesílá na Ministerstvo kultury ČR. 

7. Při nepřiznání dotace v plné výši požadované v Průzkumu zájmu na podzim roku 2016 je 

žadatel povinen výši nákladů akce obnovy kulturní památky konzultovat s oddělením 

památkové péče MěÚ Český Krumlov a případně provést úpravu Smlouvy o dílo a 

položkového rozpočtu. 

8. Doklad g) zajistí oddělení památkové péče MěÚ Český Krumlov. 

 

Upozornění: 

a. Do položkového rozpočtu a smlouvy o dílo je vhodné zahrnou práce, o které bylo 

požádáno při podání Průzkumu zájmu o přidělení finančních prostředků v rámci 

Programu regenerace městské památkové rezervace a městské památkové zóny Český 

Krumlov na podzim roku 2016 – to mimo jiné znamená, že jen práce, na které je již bylo 

vydáno závazné stanovisko státní památkové péče. 

b. Příspěvky v Programu jsou přísně účelové a mohou být použity jen na úhradu prací 

zabezpečujících uchování souhrnné památkové hodnoty kulturní památky, nikoli na 

modernizace objektů – např. zateplování, vytápění, elektroinstalace, rozvody vody, 

Zdroje města, kraje FO, PO, církve 

Prostředky vlastníka nebo uživatele, případně 

jiné neveřejné zdroje 
min. 50 % min. 40 % 

Rozpočet města 0 min. 10 % 

Prostředky z Programu max. 50 % max. 50 % 
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kanalizace, vzduchotechniky, zdravotně technické instalace, nové typy oken, dveří, 

izolační dvojskla či trojskla, zřizování obytných podkroví, nové vikýře atp.; úpravy 

veřejných prostranství – úpravy komunikací, terénní úpravy; pořízení stavebně – 

historického a restaurátorského průzkumu, projektové dokumentace; a na jiné práce 

investiční povahy.  

c. Dále jsou Ministerstvem kultury ČR sepsány neuznatelné náklady, které jsou 

jednotlivě vyjmenovány v dokumentu: Podmínky pro přiznání příspěvku z 

programu v roce 2017 (*.pdf), který je na internetových stránkách města vedle 

Souhrnného přehledu. Položkový rozpočet tedy nesmí obsahovat neuznatelné 

náklady.  

d. Příspěvek z Programu nesmí být poskytnut na tutéž akci obnovy kulturní památky, na 

kterou je poskytován účelový příspěvek v rámci ostatních programů MK na úseku státní 

památkové péče. 

e. Následné čerpání finančních prostředků bude možné pouze na práce provedené a 

fakturované v roce 2017. Finanční příspěvek v žádosti na rok 2017 není možné požadovat 

na práce, které byly realizované v minulých letech, ani na práce, které se budou realizovat 

v letech dalších. O finanční prostředky na práce připravované k realizaci v dalších letech 

je nutné podat samostatnou žádost pro dané období. 

 

 

V případě jakýchkoli nejasností se obraťte na: Ing. Petr Papoušek (tel.: 380 766 714  

                                                                                                 nebo mobil: 724 095 296) 

                                                                              odbor územního plánování  

                                                                              a památkové péče MěÚ Č.Krumlov           

http://www.mkcr.cz/assets/kulturni-dedictvi/pamatkovy-fond/dotacni-programy/Podminky-pro-priznani-prispevku-z-programu-ORP-v-roce-2014_1.pdf
http://www.mkcr.cz/assets/kulturni-dedictvi/pamatkovy-fond/dotacni-programy/Podminky-pro-priznani-prispevku-z-programu-ORP-v-roce-2014_1.pdf

