Město Jaroměř

Na základě Právního předpisu č. 39 – Zásady města Jaroměře pro poskytování dotací a návratných
finančních výpomocí z rozpočtu města
Město Jaroměř vyhlašuje výzvu k podávání žádostí o zařazení akcí obnovy do

Programu regenerace městských památkových rezervací a
městských památkových zón pro rok 2023
Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón je dotačním
titulem Ministerstva kultury ČR, z kterého mohou čerpat finanční prostředky vlastníci kulturních
památek, které se nachází v městské památkové rezervaci Josefov nebo v městské památkové zóně
Jaroměř (dále jen „Program regenerace“).
Termíny
Zahájení příjmu žádostí (podzimní část)
Ukončení příjmu žádostí (podzimní část)
Doba trvání obnovy
Realizace akce obnovy
Předložení vyúčtování

1. 7. 2022
14. 10. 2022
1. 1. 2023 – 31. 12. 2023
1. 1. 2023 – 31. 12. 2023
31. 12. 2023

Žádost
Žádost musí být podána písemně na formuláři, který je k vyzvednutí na odboru majetku města u Ing.
Evy Libichové či Bc. Jana Žíly, kancelář č. 208, 2. patro, budova MěÚ Jaroměř.
K žádosti je nutné přiložit závazné stanovisko vydané Městským úřadem Jaroměř, odborem výstavby,
úsekem památkové péče, fotodokumentaci stávajícího stavu. U rozsáhlejších obnov, jejichž náklady
přesáhnou 1 mil Kč, je nutné doložit položkový rozpočet zpracovaný v rozpočtářském programu.
Případně i ohlášení udržovacích prací či stavební povolení, pokud je již vydané.
Postup administrace
V roce 2022 budou odevzdány tzv. anketní dotazníky Ministerstvu kultury ČR, které na základě
požadavků v nich uvedených stanoví kvóty pro jednotlivé městské památkové rezervace či zóny.
Předpoklad stanovení těchto kvót je únor 2023.
Do konce března 2023 bude nutné doložit další potřebné podklady dle pokynů Ministerstva kultury
ČR, které budou upřesněny začátkem roku 2023. Určitě se bude jednat o následující:
- doklad o vlastnictví objektu (výpis z katastru nemovitostí)
- snímek z katastrální mapy
- závazné stanovisko
- povolení stavebního úřadu (ohlášení či stavební povolení)
- smlouvu o dílo se zhotovitelem včetně položkového rozpočtu zpracovaného v rozpočtářském
programu
- doklad o výběru zhotovitele (min. poptávkové řízení)
- doklad o pověření zástupce žadatele v případě více vlastníků
- doklad o vlastnictví bankovního účtu, na který bude zaslána dotace.
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Schválení žádosti
Žádost bude projednána v Komisi pro program regenerace a péči o památky, která doporučí
jednotlivé akce obnovy ke schválení Zastupitelstvu města. Zastupitelstvo města na doporučení
Komise stanoví pořadí jednotlivých žádostí k další přípravě akce. Finální schválení akcí včetně výše
dotace bude až po předložení všech dokladů v roce 2023, kdy budou zřejmé všechny povinné
finanční podíly, tj. žadatele, Města Jaroměř a Ministerstva kultury ČR. Následně budou všechny
žádosti odeslány Ministerstvu kultury ČR, které schválí poskytnutí dotace včetně konkrétní výše.
Hodnotící kritéria
1. Připravenost akce – závazné stanovisko, stavební povolení či ohlášení
2. Naléhavost obnovy – pouze oprava či havarijní stav, výhodou statický posudek
3. Celková výše nákladů a požadovaný podíl z Ministerstva kultury ČR
4. První žádost o dotaci z Programu regenerace MPR a MPZ
5. Potřebná návaznost na již provedené obnovy
6. Financování obnovy i z jiných zdrojů
7. Památková hodnota obnovy
8. Uplatnění výsledku obnovy do veřejného prostranství
Každá žádost bude posuzována individuálně, Komise stanoví pouze pořadí a doporučí Zastupitelstvu
města ke schválení včetně návrhu výše dotace.
Povinné finanční podíly Programu regenerace
zdroje
Prostředky vlastníka
Prostředky z rozpočtu města
Prostředky z Ministerstva kultury ČR

fyzické osoby, právnické osoby, církve
min. 40%
min. 10%
max. 50%

Město Jaroměř poskytne vybraným žadatelům dotaci v max. výši 50% z uznatelných nákladů
z prostředků Ministerstva kultury ČR, minimálně však částku ve výši 50 tis Kč dle doporučení
poskytovatele dotace. Vzhledem k této minimální částce a max. výši prostředků z Ministerstva
kultury ČR musí být náklady na obnovu v min. výši 100 tis Kč. Do této částky nejsou zahrnuty
neuznatelné náklady, které jsou obsaženy v Podmínkách pro přiznání příspěvku z programu. Tyto
podmínky jsou k dispozici na internetových stránkách Ministerstva kultury ČR.
Výše poskytnuté dotace bude záležet na skutečné celkové výši dotace poskytnuté Ministerstvem
kultury ČR na daný rok pro MPR Josefov a MPZ Jaroměř.
Podklady k realizaci Programu regenerace
Právní předpis č. 39 – Zásady města Jaroměře pro poskytování dotací a návratných finančních
výpomocí z rozpočtu města
Soubory k Programu regenerace vydané Ministerstvem kultury ČR
https://www.mkcr.cz/program-regenerace-mestskych-pamatkovych-rezervaci-a-mestskychpamatkovych-zon-282.html
Usnesení vlády České republiky ze dne 25. března 1992 č. 209 k Programu regenerace městských
památkových rezervací a městských památkových zón
Zákon č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči v platném znění
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Kontaktní osoby
Ing. Eva Libichová
odbor majetku města
tel.
603 485 670
e-mail
libichova@jaromer-josefov.cz

Ing. Jan Žíla
vedoucí odboru majetku města
491 847 210
zila@jaromer-josefov.cz

Podmínky stanovené touto výzvou mohou být měněny dle pokynů poskytovatele dotace, tj.
Ministerstva kultury ČR. Na poskytnutí dotace není právní nárok.
Tato výzva byla schválena na jednání rady města dne 20. 6. 2022 pod č. usnesení 0822-19-2022OMM-RM nadpoloviční většinou všech členů rady.
V Jaroměři dne

……………………..…………..
Josef Horáček, starosta v.r.
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