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Výzva k podání žádostí o poskytnutí dotace
z rozpočtu města Vimperk pro rok 2019
Odbor školství, kultury a cestovního ruchu Městského úřadu Vimperk oznamuje, že město
Vimperk bude i v letošním roce přijímat žádosti na obnovu kulturních památek a památek
místního významu ve spádovém území města Vimperk. Finanční prostředky jsou určeny na
zachování a obnovu nemovitých kulturních památek a objektů kulturního dědictví, které
nejsou národními kulturními památkami a které nejsou ve vlastnictví České republiky.
Město Vimperk vyčlenilo v letošním roce ze svého rozpočtu celkem 100.000,- Kč na obnovu
kulturních památek (nemovité kulturní památky a památky místního významu).
Termín pro podání žádostí o dotace přijímá město Vimperk do 30. dubna 2019.
Žadatelem o dotaci může být pouze vlastník kulturní památky nebo památky místního
významu.
Formulář žádosti o dotace z rozpočtu města Vimperk naleznete na webových stránkách
města – www.vimperk.cz/dotace
Z dotace nelze hradit náklady na:
1. modernizace objektů – například zateplování, vytápění, elektroinstalace, rozvody
vody, kanalizace, vzduchotechnika, zdravotně technická instalace, nové typy oken
a dveří, zřizování obytných podkroví, nové vikýře, atd.
2. pořízení stavebně-historického a restaurátorského průzkumu
3. obnovu památek, u kterých lze uplatnit příspěvek v rámci dotací přidělovaných z
programů ministerstva kultury a dotací poskytovaných prostřednictvím krajského
úřadu či jiných dotačních programů.
Do Programu nelze zařadit akci obnovy kulturní památky, jejíž špatný technický stav byl
způsoben vlastníkem, který úmyslně zanedbal její pravidelnou údržbu.
Minimální podíl vlastníka je 20 % z nákladů, k nimž se váže poskytnutý příspěvek.

Dotace z prostředků města Vimperk je určena na částečnou úhradu nákladů spojených
s obnovou nemovitých kulturních památek a památek místního významu, mezi které patří
rovněž nepamátkové objekty na území Městské památkové zóny Vimperk.
Dotace z prostředků města lze čerpat na částečnou úhradu nákladů na pořízení projektové
dokumentace v případě, že je tato dokumentace nutná pro posouzení u odborné organizace
památkové péče (NPÚ – České Budějovice).
Příspěvek bude poskytnut na základě uzavřené smlouvy mezi poskytovatelem (město
Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 01 Vimperk, IČ: 00250805) a příjemcem (žadatelem).
K vyplněnému formuláři (žádosti) je žadatel povinen přiložit tyto materiály:
a) doklad osvědčující vlastnické právo k objektu kulturního dědictví, tj. výpis z katastru
nemovitostí nebo jeho úředně ověřená kopie a kopie snímku katastrální mapy, popř.
geometrického plánu s vyznačením předmětného objektu;
b) dle typu žadatele – úředně ověřená kopie výpisu z obchodního rejstříku nebo kopie
dokladu o legální existenci žadatele, je-li právnickou osobou nezapisovanou do
obchodního rejstříku (např. zřizovací listina nebo stanovy občanského sdružení
s registrací Ministerstvem vnitra); toto neplatí pro fyzické osoby;
c) kopie aktuálního dokladu o zřízení bankovního účtu žadatele;
d) kopie závazného stanoviska vydaného podle § 14 zákona č. 20/1987 Sb. k obnově
nemovité kulturní památky/památky místního významu, na níž má být příspěvek
poskytnut;
e) kopie položkového rozpočtu akce obnovy kulturní památky/památky místního
významu;
f)

fotodokumentace současného technického stavu kulturní památky/památky místního
významu nebo jejích částí podle druhu a rozsahu prací, ke kterým se váže žádost o
příspěvek.

Konzultační a metodickou pomoc k postupu při zpracování žádosti o dotaci k obnově
kulturních památek a objektů kulturního dědictví z prostředků města Vimperk poskytne
vlastníkům pověřený pracovník MěÚ Vimperk, odboru školství, kultury a cestovního ruchu
vykonávající agendu státní památkové péče Marie Hrušková, mobil: +420 775 869 393, email: marie.hruskova@mesto.vimperk.cz.
otisk úředního razítka

Mgr. Adéla Jiříková v.r.
vedoucí odboru ŠK

Tato výzva bude vyvěšena po dobu 30 dnů ode dne vyvěšení tj. od 7.2.2019 do 11.3.2019
na úřední desce MěÚ Vimperk, zároveň bude po stejnou dobu zveřejněna způsobem
umožňujícím dálkový přístup.

Digitálně podepsal Mgr. et Mgr. Adéla
Jiříková
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