Obnova památek v mČstské zónČ Vimperk

Možnost finanþní podpory pĜi obnovČ kulturních památek nacházejících se v prostoru
mČstské památkové zóny Vimperk
MČsto Vimperk patĜí mezi mČsta, na jejichž území je vyhlášena mČstská památková zóna, což
umožĖuje vlastníkĤm nemovitých kulturních památek nacházejících se v této zónČ þerpat na
obnovu památek finanþní podporu z Ministerstva kultury ýR. Jelikož se þasto stává, že je
zájem z Ĝad vlastníkĤ památek v zónČ projeven v dobČ, kdy již nelze akci v aktuálním roce
zaĜadit do programu, pĜinášíme alespoĖ základní informace, které by mČly zájemcĤm o úþast
v programu pomoci.
1) Každý zájemce o úþast v Programu regenerace MPZ musí svĤj zámČr obnovy sdČlit
oddČlení památkové péþe odboru školství, kultury a CR MČÚ Vimperk nebo odboru
investic a údržby mČsta Vimperk. Zde jsou k dispozici povČĜení pracovníci zabývající
se administrací programu, kteĜí zájemce evidují a sdČlí jim potĜebné další informace.
2) Vlastník kulturní památky pĜedá pracovníkĤm MČÚ Vimperk povČĜeným administrací
Programu regenerace MPZ, a to vždy nejpozdČji v prĤbČhu záĜí, závazné stanovisko
orgánu státní památkové péþe, stavební povolení þi ohlášení (je-li z hlediska staveb.
zákona nutné) a u akcí s náklady 1 milión Kþ a více též odbornČ zpracovaný rozpoþet
od projektanta, rozpoþtáĜe þi stavební firmy..
Tím uþiní zájemce o þerpání finanþní podpory z Programu regenerace MPZ první, avšak
vĤbec nejdĤležitČjší krok k získání pĜíspČvku.
------------------------------------------------Žadatelem o dotaci z programu je vždy mČsto, na jehož území se mČstská památková zóna
nachází. Materiály od všech zájemcĤ o úþast v programu zpracovávají pracovníci MČÚ ,
sumarizují je do tzv. anketního dotazníku, který je každoroþnČ na pĜelomu Ĝíjna a listopadu
odesílán na Ministerstvo kultury.
Ministerstvo kultury posoudí všechny akce obnovy prezentované v anketním dotazníku a
rozhodne o výši dotace, která bude té které mČstské památkové zónČ pĜidČlena. Toto
rozhodnutí bývá zpravidla vydáváno poþátkem února.
V prĤbČhu února a bĜezna jsou povČĜenými pracovníky MČÚ kontaktováni všichni pĜihlášení
zájemci, jsou seznámeni s výší získané dotace pro celou MPZ a je s nimi konzultována
koneþná možná výše dotace na jejich akci obnovy.
Výsledek rozdČlení získané dotace a návrh na pĜidČlení pĜíspČvkĤ je pĜedložen ke schválení
Zastupitelstvu mČsta.
----------------------------------------------V tomto období vyplní úþastník programu formuláĜ – souhrnný pĜehled akce obnovy – a
doloží k nČmu výpis z LV, smlouvu o dílo s položkovým rozpoþtem, fotodokumentaci, apod..
Souhrnné pĜehledy opČt soustĜedí MČÚ a hromadnČ je odešle na Ministerstvo kultury. To vše
v období bĜezna. Tímto je úþastníky programu proveden druhý a poslední krok k získání
pĜíspČvku.

Jakmile Ministerstvo kultury poukáže pĜidČlenou finanþní dotaci na úþet mČsta, vydá odbor
školství, kultury a CR MČÚ každému úþastníkovi programu samostatné rozhodnutí o pĜidČlení
pĜíspČvku na obnovu jeho kulturní památky a po prokazatelném fyzickém zahájení obnovy
jsou úþastníkovi poukázány pĜíslušné finanþní prostĜedky.
Úþastníci programu z Ĝad fyzických i právnických osob mohou na akci obnovy získat
dotaci až do výše 50% z celkových nákladĤ obnovy, církve až 70%. Dále úþastníci
získávají povinný pĜíspČvek z rozpoþtu mČsta: fyzické a právnické osoby 10% a církve
20% z celkové výše nákladĤ obnovy.
Po ukonþení fyzické realizace obnovy (musí probČhnout v daném roce) pĜedkládá pĜíjemce
dotace odboru školství, kultury a CR MČÚ Vimperk doklady k závČreþnému vyúþtování akce.
Jedná se vždy zejména o fotodokumentaci, kopie zaplacených faktur a dokladĤ o jejich
úhradČ (výpisy z BÚ, apod.).
NejdĤležitČjšími faktory pro získání dotace z Programu regenerace MPZ jsou
vþasná pĜíprava prvotních dokladĤ a vþasné kontaktování pĜíslušných pracovníkĤ na
MČÚ, kteĜí kromČ prvotního zaevidování zájemcĤ o úþast v programu zodpoví
zájemcĤm i jejich pĜípadné dotazy .
Kontaktní telefony na administrátory PR MPZ:
- MČÚ Vimperk - odbor školství, kultury a CR, odd. památkové péþe : 388 402 265
- MČsto Vimperk – odbor investic a údržby
: 388 402 266

Odbor investic a údržby mČsta Vimperk
Odbor školství, kultury a CR MČÚ Vimperk

