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VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA 

O POSKYTNUTÍ ÚČELOVÉ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA V ROCE 

2020

uzavřená dle § 10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, v platném znění, § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném 
znění a na základě usnesení Zastupitelstva města Horní Slavkov č. ZM II/20/34 ze dne 
20.5.2020, mezi smluvními stranami:

1. Město Horní Slavkov, IČ: 00259322 
se sídlem Dlouhá 634/12 
zastoupené Alexandrem Terekem - starostou 
bankovní spojení: 94-513391/0710

dále jen město Horní Slavkov
a

2.
trvale
bankovní spojení: 86-0264570227/0100 

dále jen příjemce dotace

Záměr zveřejněn dne......................... .................

Smlouva schválena usnesením L

Datum zveřejnění smlouvy
4<59fiO ÍT>íZ SV93 

Finanční krytí - podpis spr. rozpočtu

Příjmení a podpis osoby za věcnou správnost ^

Zveřejněno na profilu............... ..................................................

Článek I 
Účel dotace

1.1. Město Horní Slavkov obdrželo na základě Rozhodnutí Ministerstva kultury o poskytnutí 
dotace ze státního rozpočtu městu Horní Slavkov -  Program regenerace městských 
památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2020 (č.j. MK 41975/2020 
OPP) ze dne 3.7.2020 (dále jen „rozhodnutí MKCR“) účelovou dotaci ze státního rozpočtu ve 
výši 783.000 Kč (Sedmsetosmdesáttřitisíc korun českých), která je určena na obnovu 
nemovitých kulturních památek a movitých kulturních památek pevně spojených se 
stavbami, které jsou kulturními památkami, na území města Horní Slavkov (dále jen účelová 
dotace MKČR).

1.2. Součástí výše uvedeného rozhodnutí MKČR je rozpis účelové dotace MKČR poskytnuté 
ze státního rozpočtu v Programu regenerace městských památkových rezervací a městských 
památkových zón na rok 2020 pro město Horní Slavkov -  městskou památkovou zónu Horní 
Slavkov (dále jen „rozpis dotace MKČR"), který stanovuje, na jaké akce obnovy a v jaké výši 
je účelová dotace MKČR určena (tzv. schválené závazné ukazatele obnovy).

1.3. V souladu s rozhodnutím MKČR a rozpisem dotace MKČR, na základě žádosti příjemce 
dotace o dotaci ze dne 6.4.2020 (tzv. souhrnný přehled) a na základě rozhodnutí 
Zastupitelstva města Horní Slavkov ze dne 20.5.2020, usnesení č. ZM II/20/34, poskytuje 
město Horní Slavkov účelovou dotaci na obnovu nemovité kulturní památky -  měšťanský 
dům č .p .|, náměstí Republiky, Horní Slavkov, zapsané v Ústředním seznamu kulturních 
památek v ČR pod č. 32210/4-578, kterou příjemce dotace vlastní, a to v rozsahu těchto
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prací podstatných pro zachování její souhrnné památkové hodnoty: „obnova severozápadní 
části krovu, obnova klenby, obnova podlah, obnova fasády dvorní a uliční fasády, výměna 
klempířských prvků a další související práce -  vše dle schválené PD“ (dále jen „účel 
dotace“).

Článek II.
Výše účelové dotace a její poskytnutí

2.1. Příjemci dotace se poskytuje účelová dotace v celkové výši

784.000 Kč
(slovy sedmsetosmdesátčtyřitisíce korun českých).

2.2. Závazné finanční podíly příjemce dotace na celkových nákladech obnovy vynaložených 
v souladu s účelem dotace v období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 (dále jen závazné podíly) 
dle této smlouvy jsou:

- celkové náklady obnovy včetně DPH 
Z toho:
- podíl vlastníka kulturní památky (min. 40 %)
- podíl města (min. 10 %)
- příspěvek z programu regenerace (max. 50 %)

1.308.664 Kč

524.664 Kč
138.000 Kč
646.000 Kč.

2.3. Finanční prostředky ve výši dotace dle bodu 2.1. budou příjemci převedeny formou 
bezhotovostního převodu na jeho bankovní účet uvedený záhlaví této smlouvy, a to do 21 
dnů ode dne doložení úhrady závazného podílu vlastníka kulturní památky, tzn. po 
předložení dokladů k finančnímu vypořádání vlastního závazného podílu příjemce dotace. 
Tyto doklady musí být předloženy městu Horní Slavkov nejpozděii do 31.10. 2020, aby bylo 
možno uskutečnit převod finančních prostředků na účet příjemce a následně je užít k úhradě 
prací ještě v kalendářním roce 2020.

2.4. Příjemce dotace se zavazuje, že dotaci využije výhradně k účelu uvedenému v čl. I bod
1.3 této smlouvy, tzn. na uhrazení nákladů spojených s pracemi při obnově nemovité kulturní 
památky uvedenými v čl. I. bod 1.3 této smlouvy a současně se příjemce dotace zavazuje, 
že neužije dotaci na jiný účel. Příjemce dotace se zavazuje, že dotaci využije jen na úhradu 
prací zabezpečujících uchování souhrnné památkové hodnoty kulturní památky nezbytné. 
Finanční prostředky dotace nebudou příjemcem dotace poskytnuty jiným fyzickým nebo 
právnickým osobám, pokud nepůjde o úhradu bezprostředně spojenou s realizací účelu 
dotace.
Při provádění prací budou dodržena závazná stanoviska a rozhodnutí orgánu státní 
památkové péče v souladu s ustanovením § 14 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní 
památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, k obnově kulturní památky, vydanými 
Městským úřadem Sokolov dne 9.8.2018 pod č.j. MUSO/75114/2018/OSÚP/JAST a dne 
2.3.1995 od č.j. RR/92/95 a to v rozsahu podmínek týkajících se prací, na které je dotace 
poskytnuta.

2.5. Dotace je přísně účelová a může být použita jen na úhradu zvýšených nákladů na 
obnovu kulturní památky uvedené v bodě 1.3. a to v období od 1. 1. 2020 do 31.12. 2020. 
Dotace může být použita jen na úhradu nezbytných prací zabezpečujících uchování 
souhrnné památkové hodnoty nemovité kulturní památky, nikoli na modernizaci a jiné úpravy 
prováděné v zájmu jejího vlastníka, ani na práce investiční povahy.
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2.6. O použití poskytnutých finančních prostředků vede příjemce dotace samostatnou 
průkaznou evidenci. Dotaci vede příjemce dotace v účetní evidenci odděleně tak, aby tyto 
finanční prostředky a nakládání s nimi byly odděleny od ostatního majetku příjemce dotace a 
v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

2.7. Dotace nesmí být použita na tutéž akci obnovy kulturní památky, na kterou je 
poskytován příspěvek v rámci ostatních programů Ministerstva kultury ČR.

2.8. Uvedeného účelu musí být dosaženo nejpozději do 31. 12. 2020, přičemž úhrada za 
provedené práce musí být provedena v roce 2020.

2.9. Zásady, za nichž je příjemci účelová dotace poskytnuta, jsou součástí práv a povinností 
podle této smlouvy a v případě rozporu mají přednost před touto smlouvou; dokumenty 
s podmínkami o poskytnutí prostředků ze státního rozpočtu tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

Článek III.
Doba trvání smlouvy

3.1. Příjemce dotace je oprávněn a současně povinen čerpat poskytnutou dotaci ke krytí 
nákladů spojených s pořízením účelu dotace v období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020.

Článek IV 
Základní povinnosti příjemce dotace

4.1. Příjemce dotace se zavazuje dodržet veškeré platné právní předpisy a technické normy 
související s prováděnými pracemi, na které je dotace určena. Příjemce dotace se zavazuje, 
že dotaci využije hospodárně, účelně a efektivně.

4.2. Příjemce dotace je povinen na základě § 34 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové 
péči, v platném znění, umožnit pracovníkům Ministerstva kultury a osobám pověřeným 
plněním úkolů státní památkové péče, tj. včetně zaměstnanců Národního památkového 
ústavu a obce pověřené dozorem podle § 29 odstavec 2 písm. g) památkového zákona, 
přístup do nemovité kulturní památky za účelem provedení kontroly související s poskytnutím 
dotace, a dále nahlédnout do příslušných dokladů a poskytnout jim k tomu potřebné údaje a 
vysvětlení.
Příjemce dotace, jakožto vlastník objektu, je povinen úřadům oznámit termín zahájení akce 
obnovy a předložit jim plán prohlídek stavby.
Odborný dohled nad prováděním obnovy nemovité kulturní památky zajišťuje Národní 
památkový ústav, územní odborné pracoviště v Lokti, jenž je oprávněn během obnovy 
uplatňovat náměty a připomínky z hlediska zajištění zvýšené kvality prováděných prací a 
provádět kontrolu věcné správnosti a hospodárnosti využití příspěvku. V případě zjištěných 
nedostatků neprodleně informuje město Horní Slavkov a navrhuje opatření k nápravě 
(případně podává návrh na pozastavení čerpání nebo vrácení příspěvku nebo jeho části 
Ministerstvu kultury prostřednictvím města Horní Slavkov). Pokud bude zjištěno, že došlo 
k porušení podmínek stavebního povolení, nebo ohlášení stavby, nebo závazného 
stanoviska orgánu státní památkové péče vydaného k provádění daných stavebních prací, je 
město Horní Slavkov oprávněno dotaci neposkytnout.

4.3. Příjemce dotace se zavazuje spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu 
zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů.
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4.4. Příjemce dotace je povinen předložit městu Horní Slavkov závěrečné vyúčtování dotace 
(finanční vypořádání dotace), nejpozději do 19. prosince 2020. Úhrada všech faktur musí 
být provedena bezhotovostně do 18. prosince 2020.
Poskytnuté peněžní prostředky nelze použít na dary, pohoštění, penále, úroky z úvěrů, 
náhrady škod, pojistné, pokuty, soudní poplatky, smluvní pokuty, úroky z prodlení apod. 
související s účelem dotace.

4.5. Závěrečné vyúčtování dotace musí obsahovat:
• kopie dokladů prokazující objem provedených prací a celkových nákladů na akci 

obnovy nemovité kulturní památky v roce 2020. Tzn., kopie faktur vystavených 
zhotovitelem díla včetně soupisu provedených prací, v případě restaurování, 
restaurátorská zpráva,

• kopie výpisů z bankovního účtu příjemce dotace prokazující úhradu předmětných 
faktur

• barevnou fotodokumentaci akce obnovy před zahájením prací,
• barevnou fotodokumentaci průběhu akce obnovy, včetně vyfotografovaného 

transparentu Programu regenerace s logem Ministerstva kultury
• barevnou fotodokumentaci stávajícího stavu.

Článek V 
Další povinnosti příjemce dotace

5.1. Příjemce dotace je povinen během obnovy nemovité kulturní památky postup a průběh 
prací průběžně konzultovat s pověřeným odborným pracovníkem Národního památkového 
ústavu, územního odborného pracoviště v Lokti, které zabezpečuje jako odborná organizace 
státní památkové péče odborný dohled.

5.2. Dozor z hlediska památkové péče vykonává příslušný orgán památkové péče, kterým je 
dle ustanovení § 9 odst. 2 písm. f) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění 
pozdějších předpisů, obecní úřad obce s rozšířenou působností, v tomto případě Městský 
úřad Sokolov, odbor stavební a územního plánování.

5.3. Jakákoliv změna díla bude městu Horní Slavkov písemně oznámena s uvedením 
důvodu bez zbytečného prodlení, nejpozději do 14. 12. 2020. V případě, že se akce obnovy 
neuskuteční nebo nebude příjemce dotace čerpat dotaci v plné výši, oznámí tuto skutečnost 
písemně neprodleně městu Horní Slavkov.

5.4. Pokud se práce na obnově nemovité kulturní památky neprovedou ve výši smluvních 
nákladů sjednaných pro rok 2020 uvedených v odůvodnění rozhodnutí MKČR, má se za to, 
že úspora vznikla z dotace. V případě, že finanční částka byla již v plné výši proplacena, 
převede příjemce dotace neprodleně příslušnou částku zpět na účet města Horní Slavkov č. 
94-513391/0710, variabilní symbol 34054, nejpozději do 21. 12. 2020.

5.5. V průběhu obnovy vlastník nemovité kulturní památky upozorní vhodným způsobem 
(tabulkou, transparentem, umístěním informační tabulky apod.) na skutečnost, že akce 
obnovy je prováděna s využitím finančního příspěvku poskytnutého Ministerstvem kultury 
v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových 
zón.
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Článek VI 
Kontrolní ustanovení

6.1. Příslušné orgány města Horní Slavkov jsou oprávněny v souladu se zvláštním právním 
předpisem kontrolovat dodržení podmínek, za kterých má být dotace poskytnuta.

6.2. Příjemce dotace je povinen v rámci výkonu kontrolní činnosti dle odst. 1 tohoto článku 
předložit kontrolním orgánům města Horní Slavkov k nahlédnutí originály všech účetních 
dokladů týkajících se daného účelu.

6.3. Za splnění účelu, na který má být dotace poskytnuta, a za pravdivost i správnost 
závěrečného vyúčtování, odpovídá příjemce, který tuto skutečnost zároveň písemně potvrdí.

Článek VII
Důsledky porušení závazků příjemcem dotace

7.1. Jestliže příjemce dotace nesplní některou ze svých povinností stanovených touto 
smlouvou, má poskytovatel právo odstoupit od této smlouvy a dotaci neposkytnout. 
V případě, že byla dotace již vyplacena a zjistí se, že dotace, či její část, byla přijata 
neoprávněně v rozporu s touto smlouvou, zásadami nebo nebylo dosaženo účelu 
sjednaného ve smlouvě, je příjemce dotace povinen dotaci, či její část, vrátit bez prodlení po 
doručení písemné výzvy zpět na účet města Horní Slavkov. Pokud příjemce dotace ve 
stanovené lhůtě požadované prostředky městu Horní Slavkov nevrátí, považují se tyto 
prostředky za zadržené ve smyslu zákona o rozpočtových pravidlech. Příjemce dotace je 
v takovém případě povinen zaplatit městu Horní Slavkov penále ve výši odpovídající 1 %o 
(slovy: jednomu promile) zadržovaných prostředků za každý den prodlení. To nevylučuje 
právo města Horní Slavkov odstoupit od smlouvy.

7.2. Pokud město Horní Slavkov od smlouvy odstoupí, považují se veškeré peněžní 
prostředky do té doby poskytnuté za prostředky neoprávněně použité ve smyslu zákona o 
rozpočtových pravidlech. Příjemce dotace je v takovém případě povinen veškeré poskytnuté 
peněžní prostředky městu Horní Slavkov vrátit a zaplatit penále ve výši 1 %o (slovy: jednoho 
promile) neoprávněně použitých prostředků za každý den uplynulý ode dne, kdy byly 
připsány na účet příjemce dotace, do dne opětovného připsání na účet města Horní Slavkov.

7.3. Za jednorázové porušení jednotlivé nepeněžní povinnosti příjemce dotace stanovené 
touto smlouvou se sjednává smluvní pokuta ve výši 1 000 Kč (slovy: jeden tisíc korun 
českých). Pokutu lze ukládat i opakovaně. Příjemce dotace je povinen uhradit městu Horní 
Slavkov tuto smluvní pokutu na základě výzvy, ve které město Horní Slavkov rovněž označí 
povinnost, která byla porušena. Pokud příjemce dotace po obdržení výzvy k úhradě smluvní 
pokuty (či předtím) odpovídající povinnost splní bez zbytečného odkladu, zváží město Horní 
Slavkov snížení či prominutí pokuty; příjemce dotace však nemá právní nárok na prominutí 
nebo snížení pokuty. Pokud příjemce dotace povinnost, za jejichž nesplnění město Horní 
Slavkov požaduje zaplacení smluvní pokuty, bez zbytečného odkladu nesplní, má město 
Horní Slavkov právo požadovat a příjemce dotace povinnost zaplatit smluvní pokutu 
opakovaně, a to vždy po měsíci prodlení se splněním této nepeněžní povinnosti. Uplatnění 
ustanovení o smluvní pokutě nevylučuje právo města Horní Slavkov uplatnit sankce 
stanovené v odst. 1 až 2 tohoto článku ani náhradu škody.

7.4. Veškeré platby jako důsledky porušení závazků provede příjemce dotace formou 
bezhotovostního převodu na účet poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy.
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Článek Vlil 
Odstoupení od smlouvy

8.1. Město Horní Slavkov je oprávněno odstoupit od smlouvy v případě, že příjemce dotace:
a) v době podání žádosti o dotaci nebo v průběhu plnění závazku nebude splňovat 

podmínky pro poskytnutí dotace,
b) předložil městu Horní Slavkov nepravdivé či padělané podklady pro posouzení jeho 

žádosti o dotaci,
c) porušuje své povinnosti vyplývající z této smlouvy.

8.2. V případě odstoupení od smlouvy je příjemce dotace povinen vrátit městu Horní Slavkov 
již poskytnutou dotaci, či její vyplacenou část. Tyto prostředky se od okamžiku odstoupení 
považují za neoprávněně zadržené podle zákona o rozpočtových pravidlech a příjemce 
dotace je povinen zaplatit městu Horní Slavkov sankce stanovené touto smlouvou a pro tyto 
případy platí článek VII.

Článek IX 
Řešení sporů

9.1. Smluvní strany jsou povinny vzniklé spory především řešit dohodou.

9.2. Pokud k dohodě nedojde, spory z právních poměrů při poskytnutí dotace nebo návratné 
finanční výpomoci včetně sporů z této smlouvy rozhoduje Krajský úřad pro Karlovarský kraj 
podle správního řádu a proti rozhodnutí se nelze odvolat ani podat rozklad.

Článek X 
Závěrečná ustanovení

10.1. Příjemce dotace je povinen bez zbytečného prodlení písemně informovat město Horní 
Slavkov o jakékoliv změně v údajích uvedených ve smlouvě ohledně jeho osoby a o všech 
okolnostech, které mají nebo by mohly mít vliv na plnění jeho povinností podle této smlouvy.

10.2. Příjemce dotace souhlasí se zveřejněním svého jména (názvu), adresy, účelu a výše 
poskytnutého dotace.

10.3. Příjemce souhlasí se zpracováním jeho osobních údajů městem s ohledem na zákon č. 
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění. Tento souhlas je 
příjemcem poskytován a udělován do budoucna na dobu neurčitou pro vnitřní potřeby 
poskytovatele a dále pro účely informování veřejnosti o jeho činnosti, zároveň příjemce 
souhlasí s možným zpřístupněním nebo zveřejněním této smlouvy v plném znění, jakož i 
všech úkonů a okolnosti s touto smlouvou souvisejících.

10.4. Pokud tato smlouva či zvláštní obecně závazný předpis nestanoví jinak, řídí se vztahy 
z této smlouvy příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ustanoveními § 11 až 15 vyhlášky č. 66/1988 Sb., kterou se provádí zákon o státní 
památkové péči, a dalšími souvisejícími předpisy.

10.5. Pokud bude na majetek příjemce dotace prohlášen úpadek podle insolvenčního 
zákona, tato smlouva zaniká.
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10.6. V případě, že příjemcem dotace je právnická osoba a dojde u ní k přeměně nebo 
zrušení s likvidací, přechází práva a povinnosti z této smlouvy na právního nástupce 
v případě přeměny, anebo na toho, kdo převzal likvidační zůstatek.

10.7. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem smluvních stran a je vyhotovena 
ve třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží příjemce dotace a dva město Horní Slavkov.

10.8. Tato smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky, které podléhají schválení 
obou smluvních stran, v případě města Horní Slavkov se rozumí odsouhlasení na základě 
usnesení zastupitelstva města.

10.9. Pokud některé ustanovení této smlouvy je, nebo se stane neplatným, nebo 
nevynutitelným, ostatní ustanovení této smlouvy zůstávají platná a vynutitelná. Toto 
neplatné, a nebo nevynutitelné, ustanovení, bude bez zbytečných odkladů nahrazeno novým 
platným a vynutitelným ustanovením, které svým obsahem a smyslem nejlépe odpovídá 
obsahu a smyslu původního ustanovení.

V Horním Slavkově dne

MĚSTO 
RNÍSLAVKOV 

- 1-

Město Horní Slavkov 
Alexandr Terek 

starosta

V Horním Slavkově dne

Přílohy:
• Úplné znění Zásad Ministerstva kultury České republiky pro užití a alokaci státní 

finanční podpory v Programu regenerace městských památkových rezervací a 
městských památkových zón, vyhlášené ministrem kultury pod č.j. MK 78.596/2018 
ze dne 7.12.2018

• Rozpis účelové dotace poskytnuté ze státního rozpočtu v Programu regenerace 
městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2020 pro 
Město Horní Slavkov -  městskou památkovou zónu Horní Slavkov

Doložka platnosti právního jednání

Město Horní Slavkov podle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že o poskytnutí dotace a uzavření této smlouvy 
rozhodlo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, Zastupitelstvo města Horní Slavkov usnesením ZM II/20/34 ze dne 
20.5.2020.

Strana 7 (celkem 7)



M K C R X 0 0 D 9 E H T

Ministerstvo kultury 
Č.j.rM K 78.596/2018 OPP

Ministr kultury

vyhlašuje

úplné znění Zásad Ministerstva kultury České republiky pro užití a alokaci státní finanční 
podpory v Programu regenerace městských památkových rezervací a městských

památkových zón

Zásady Ministerstva kultury České republiky pro užití a alokaci státní finanční 
podpory v Programu regenerace městských památkových rezervací a městských

památkových zón

I. ZÁSADY VĚCNÉHO ŘEŠENÍ

1. Finanční prostředky pro Program regenerace městských památkových rezervací (dále jen 
,,MPR44) a městských památkových zón (dále jen „MPZ4“), schválený usnesením vlády ČR 
č. 209/1992, (dále jen „Program") jsou využitelné a zúčtovatelné se státním rozpočtem (dále jen 
„SR“) v příslušném kalendářním roce.n Jsou rozpočtovány v kapitole 334 -  Ministerstvo 
kultury a uvolňovány Ministerstvem kultury (dále jen „MIC4) buď přímo podle § 16 odst. 
2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, anebo jako účelově vázané dotace 
poskytované krajům a hlavnímu městu Praze, příp. obcím s rozšířenou působností na jejich 
žádost do jejich rozpočtu v řízení podle § 14 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „rozpočtová pravidla republiky44). Kraje a hlavní město Praha, příp. obce s rozšířenou 
působností a obce pak poskytují v souladu s podmínkami stanovenými Ministerstvem kultury 
v rozhodnutí o poskytnutí dotace podle těchto Zásad jednotlivé finanční příspěvky vlastníkům 
kulturních památek v souladu se zákonem o státní památkové péči a vyhláškou vydanou k jeho 
provedení.2) Finanční prostředky z rezervy Programu poskytuje v souladu s ročním rozpisem 
pouze MK.

2. Příspěvky na obnovu kulturních památek jsou rozmísťovány pouze do měst a obcí (dále jen 
„města44), na jejichž území je prohlášena MPR nebo MPZ, kde je zpracován a schválen městský 
program regenerace podle cit. usnesení vlády, a pro památkovou rezervaci Kuks. Výjimečně, a 
to z rezervy, mohou být poskytnuty i do měst, kde již bylo zahájeno řízení o prohlášení 
památkové zóny, popř. památkové rezervace, pokud je pro toto území zpracován a schválen 
městský program regenerace.

3. Při výběru měst a stanovení výše finanční podpory v Programu se posuzuje, do jaké míry město 
splňuje podmínky Programu, kterými jsou zejména existence a kvalita městského programu

n Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla).
ve znění pozdějších předpisů.
:i § 16 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., a § 11 až § 15 vyhlášky
Ministerstva kultury č. 139/1999 Sb., v platném znění.
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regenerace, územně plánovací dokumentace (resp. územně plánovacího podkladu) a úroveň a 
výsledky činností místní pracovní skupiny. Dále se přihlíží k přiměřeným finančním potřebám 
na zachování památkových hodnot v území MPR a MPZ. Tyto potřeby města předkládají, po 
předchozím projednání s územně příslušným výkonným orgánem státní památkové péče a 
Národním památkovým ústavem, k posouzení a vyhodnocení MK v rámci každoroční ankety 
zjišťující aktivitu jednotlivých měst v Programu.

4. V případech, kdy město neprojevilo zájem o finanční podporu v Programu a nezaslalo MK 
stanovené údaje v anketě anebo pokud působí proti zásadám péče o památkové hodnoty 
(obnova kulturních památek nebo rekonstrukce a úpravy jiných nemovitostí na území MPR 
nebo MPZ jsou prováděny v rozporu se závaznými stanovisky výkonných orgánů státní 
památkové péče)^, nebude finanční podpora v Programu poskytnuta. Porušování závazných 
stanovisek výkonných orgánů státní památkové péče pro tento účel MK posuzuje na základě 
písemného oznámení příslušného krajského úřadu. Magistrátu hl. města Prahy, obecního úřadu 
obce s rozšířenou působností, Národního památkového ústavu nebo Památkové inspekce MK.

5. Zatímco městské programy regenerace se zaměřují na objekty, jejich využití a správu a na 
celkovou obnovu MPR nebo MPZ a sledují záměr zvyšování podílu městských a neveřejných 
prostředků v celkových nákladech na regeneraci, státní finanční podpora v Programu může být 
poskytována pouze na obnovu kulturních památek* 4), neumožňuje-li předpis v síle zákona jinak.

6. Státní dotaci podle odstavce 1 lze využít pouze v souladu s cíli Programu jako příspěvek na 
obnovu nemovité kulturní památky (příp. movité kulturní památky pevně spojené se stavbou, 
jako jsou např. oltáře nebo varhany v kostelech, pokud je tato stavba kulturní památkou), která
(a) stojí na území MPR nebo MPZ,
(b) zrušeno,
(c) zrušeno.

7. Finanční příspěvky v Programu lze využít na obnovu kulturních památek ve vlastnictví měst. 
církví, jiných právnických a fyzických osob, příp. krajů.

8. Příspěvky v rámci státní podpory Programu se poskytují za účelem záchrany, zachování a 
zhodnocení památkových hodnot Příspěvky poskytované v Programu jsou přísně účelové, 
mohou být použity jen na úhradu prací zabezpečujících uchování souhrnné památkové hodnoty 
kulturní památky, nikoli na modernizace a jiné úpravy prováděné v zájmu jejího vlastníka, ani 
na práce investiční povahy.

9. Zrušen.

10. Zrušen.

11. Při výběru objektů a stanovení výše příspěvků se sleduje zásada finanční účasti a zodpovědnosti 
všech zúčastněných: vlastníka nebo uživatele, města a státu, popř. kraje. Přitom se sleduje 
vynaložení všech finančních příspěvků poskytnutých z veřejných zdrojů na jednotlivé akce 
během kalendářního roku.

12. 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.

31 Vydanými podle ust. § 14 zák. 20/1987 Sb.
4) Ust. § 16 zák. Č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči.



13. Součástí činnosti výkonných orgánů státní památkové péče a Národního památkového ústavu a 
měst je sledování a vyhodnocení společenské efektivnosti užití státní podpory' v Programu. 
Kritérii společenské efektivity jsou zejména:
• záchrana hmotné podstaty nemovité kulturní památky, zachování historické urbanistické 

struktury MPR nebo MPZ,
• účinnější působení památkových hodnot v prostorech vlastního objektu, jakož i ve vnitřním 

a vnějším obrazu MPR nebo MPZ,
o zachování charakteru a dosažení harmonie v působení historického prostředí MPR nebo 

MPZ jako urbanistického celku,
• zpřístupnění objektů kulturních památek veřejnosti, zlepšení přístupnosti objektů a míst 

v MPR nebo MPZ,
• vhodné využití, které je v souladu s památkovými a kulturními hodnotami objektu a s jeho 

sociálním a ekonomickým významem v minulosti a které přispívá i k využití potenciálů 
rozvoje území MPR nebo MPZ a celého města, popř. regionu,

• úspora veřejných prostředků širším zapojením soukromých finančních zdrojů vlastníků nebo 
uživatelů kulturních památek, zajištěním ekonomického provozu a využitím možnosti 
samofinancování.

14. Podklady pro výběr měst, výpočet roční finanční kvóty pro MPR a MPZ, popř. posouzení 
souhrnných přehledů k žádostem o poskytnutí jednotlivých příspěvků v rámci roční kvóty 
stanovené pro kladně hodnocená města, zpracování podkladů pro koordinaci MK, MMR, MF, 
MŽP, krajských úřadů. Magistrátu hl. města Prahy, obecních úřadů obcí s rozšířenou 
působností. Národního památkového ústavu a jednotlivých měst, jakož i Ústřední komise 
Ministerstva kultury pro Program regenerace městských památkových rezervací a městských 
památkových zón* 7) zajišťuje oddělení regenerace kulturních památek a památkově chráněných 
území MK.

15. Žádosti podle § 16 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, o poskytnutí 
finančního příspěvku v Programu (souhrnné přehledy) vlastníci kulturních památek předkládají 
krajskému úřadu, popř. Magistrátu hl. města Prahy nebo obecnímu úřadu obce s rozšířenou 
působností, popř. obecnímu úřadu nebo MK po předchozím oznámení MK, že finanční 
prostředky na daný účel jsou již u příslušného úřadu zajištěny.

16. Každé kladně hodnocené město si zpracovává souhrnný přehled jednotlivých akcí obnovy 
kulturních památek s čerpáním prostředků do celkové výše roční finanční kvóty stanovené 
v Programu. Tento přehled, vyhotovený na formuláři podle zadání MK a doplněný určenými 
doklady, město po předchozím odsouhlasení Národním památkovým ústavem zašle ve 
stanoveném termínu na krajský úřad, popř. Magistrát hlavního města Prahy nebo na obecní úřad 
obce s rozšířenou působností, obecní úřad nebo popř. na MK (podle oznámení MK podle 
odstavce 15) k posouzení, a dále jako podklad pro zajištění příslušných opatření kraje, popř. 
hlavního města Prahy nebo obce s rozšířenou působností podle zvláštního právního předpisu,7a) 
po jejichž provedení lze z rozpočtu kraje nebo obce poskytnout finanční příspěvek v Programu.

17. Příspěvky v Programu poskytují a jejich finanční vypořádání zajišťují kraj prostřednictvím 
krajského úřadu, hlavní město Praha prostřednictvím Magistrátu hl. města Prahy, nebo obec 
s rozšířenou působností prostřednictvím obecního úřadu, popř. obec, popř. MK.

18. Krajské úřady, Magistrát hl. města Prahy, obecní úřady obcí s rozšířenou působností, popř. 
obecní úřady a Národní památkový ústav kontrolují podle své působnosti využití dotací a

7> Založené příkazem ministra kultury č. 22/1995.
7'” Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
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příspěvků poskytnutých v Programu a o svých zjištěních, jsou-li závažná, průběžně informují 
MK, které vykonává ústřední dozor nad celým Programem.

19. V odůvodnění rozhodnutí o poskytnutí příspěvku v Programu je povinně zakotven údaj o ceně 
obnovy kulturní památky, sjednané mezi zadavatelem a zhotovitelem díla pro příslušný 
kalendářní rok. popř. o ceně nakoupeného a na daný účel použitého materiálu, jde-li o obnovu 
prováděnou svépomocí.

20. MK rozhodnutí o poskytnutí dotace podle odstavce 1 zasílá v kopii na vědomí Národnímu 
památkovému ústavu a současně městům v kraji jako oznámení podle odstavce 15. Krajské 
úřady, Magistrát hl. města Prahy a obecní úřady obcí s rozšířenou působností, popř. obecní 
úřady veškerá rozhodnutí o poskytnutí finančního příspěvku v Programu zasílají v kopii na 
vědomí Národnímu památkovému ústavu a na MK, a to vždy současně s vyhotovením tohoto 
rozhodnutí. Současně na MK zasílají pro archívní účely rovněž kopie vyplněných formulářů 
příslušných souhrnných přehledů.

21. Zrušen.

22. S prostředky státní finanční podpory v Programu se nakládá v souladu s rozpočtovými pravidly 
republiky, rozpočtovými pravidly územních rozpočtů7a) a obecně závaznými předpisy na úseku 
státní památkové péče2).

23. Využití finančních prostředků z rezervy Programu stanovuje svým rozhodnutím MK, po 
předchozím projednání v Ústřední komisi Ministerstva kultury České republiky pro Program 
regenerace městských památkových rezervací a zón, která je poradním orgánem pro otázky 
Programu.

24. Časový postup alokace stanoví MK v ročním rozpisu.

II. STANOVENÍ ROČNÍ FINANČNÍ KVÓTY PRO MĚSTO

1. Celkové částky pro skupiny měst
Státní finanční podpora v Programu pro příslušný kalendářní rok se dělí do tří skupin. První 
skupinu tvoří objem finanční podpory pro města s MPR, druhou skupinu tvoří objem finanční 
podpory pro města s MPZ. Tyto dva finanční objemy se stanoví v poměru anketou MK 
zjištěných optimálních souhrnných ročních nákladů na obnovu kulturních památek v Programu 
ve městech s MPR na jedné straně a ve městech s MPZ na straně druhé. Třetí skupinu tvoří 
rezerva, jejíž finanční objem a členění se stanoví v ročním rozpisu. (V závislosti na objemu 
prostředků vyčleněných pro Program ve státním rozpočtu na příslušný rok lze uvedené dvě 
skupiny měst event. sloučit pro účely výpočtu ve skupinu jedinou.)

la) Finanční prostředky vyčleněné jako rezerva v Programu na příslušný rok mohou být použity, 
společně s úsporami vzniklými na akcích obnovy kulturních památek v jednotlivých městech, 
pouze na

a) řešení havárií a urychlené dokončování obnovy kulturních památek,
b) čerpání mimořádných finančních prostředků ve výši 1 mil. Kč přidělených jako součást 

Ceny za nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace MPR a MPZ12 . Cenu je možno 
využít na obnovu kulturních památek a na neodkladné práce vedoucí k zachování charakteru
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a dosažení harmonie v působení historického prostředí MPR nebo MPZ jako urbanistického 
celku12),

c) zpracování plánů zásad památkové ochrany pro MPR a MPZ ve městech zapojených do 
Programu, a to čerpáním částky ve výši do 3,5 mil. Kč ročně.

d) na záchranu významných památkových hodnot nebo obnovu významných architektonických 
nebo uměleckořemeslných prvků, pokud jde o stavby, jež nejsou kulturními památkami, ale 
nacházejí se v památkové rezervaci nebo památkové zóně ve městě se zpracovaným a 
schváleným programem regenerace, v souladu s Úmluvou o ochraně architektonického 
dědictví Evropy č. 73/2000 Sb. m. s. ve znění § 7 odst. 1 písm. c) rozpočtových pravidel 
republiky, a ve finančním objemu stanoveném ročním rozpisem.

e) propagaci Programu, zejména vydáváním publikací ve specializované ediční řadě tzv. 
almanachů, a to čerpáním částky pro tyto publikace max. 0,2 mil. Kč ročně, a na

f) obnovu kulturních památek v rámci čerpání částky max. 1,4 mil. Kč. Jedná se o součet 
jednotlivých částek ve výši 0.1 mil. Kč, ocenění krajským vítězům soutěže Cena za nejlepší 
přípravu a realizaci Programu regenerace MPR a M PZH

2. Nabídka finanční podpory pro města
Výše roční kvóty (nabídky finanční podpory) v Programu pro jednotlivá města, resp. pro
jednotlivé MPR a MPZ, tj. veličina P se stanovuje podle vzorce:

P = Ax x Ad x Nox a
kde je

A x ...... koeficient aktivity,
Ad ...... koeficient daňové výtěžnosti,
N o....... celkový součet finančních požadavků na podporu obnovy kulturních památek

v Programu posouzený krajským úřadem, popř. Magistrátem hl. města Prahy a 
Národním památkovým ústavem, optimalizovaný MK v závislosti na počtu 
kulturních památek v území MPR nebo MPZ, na rozloze MPR nebo MPZ, na 
ekonomických předpokladech procesu regenerace jednotlivých měst apod., 

a ..........konstanta úměrnosti.

V uvedené rovnici jsou Ax, Ad a No známé veličiny. Konstanta úměrnosti a  se stanovuje tak, 
aby se souhrn ročních kvót pro města rovnal celkovému objemu finančních prostředků 
určenému v Programu na obnovu kulturních památek. Požaduje-li město z Programu finanční 
podporu, která je nižší nebo stejná jako výpočtem stanovená minimální roční kvóta, poskytne se 
celá požadovaná částka. Roční kvóty finanční podpory jednotlivých měst v Programu se 
vyhlašují ročním rozpisem.

3. Koeficient aktivity A
Při výpočtu koeficientu aktivity se vychází v souladu s usnesením vlády č. 209/1992 ze tří 
základních kritérií:
I. Územně plánovací podklady a územně plánovací dokumentace včetně programů rozvoje.
II. Místní pracovní skupina pro regeneraci.
III. Městský program regenerace MPR nebo MPZ. * 2

I2' Založené společným opatřením ministerstev kultury a hospodářství a Sdružení historických sídel Čech, Moravy a 
Slezska v roce 1994 a upravené Statutem udílení Ceny za nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace městských 
památkových rezervací a městských památkových zón České republiky.
2' Založené společným opatřením ministerstev kultury a hospodářství a Sdružení historických sídel Čech, Moravy a 

Slezska v roce 1994 a upravené Statutem udílení Ceny za nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace městských 
památkových rezervací a městských památkových zón České republiky.
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Hodnoty kritérií:
Kritérium stupně hodnocení váha

I
1 2 3 4

30%
100% 66% 33% 0%

II
1 2

20%
100% 50% 0%

III
1 2 3 4

50%
100% 75% 10% diskvalifikace

Legenda ke korelační tabulce:
I. Územně plánovací podklady a dokumentace 
Známka je výsledkem souhrnného vyhodnocení tří hledisek:
-  územního plánu obce,
-  regulačního plánu,
-  územně plánovacích podkladů (především územní studie);
Podkladem pro stanovení známky za stav územně plánovací dokumentace a územně 
plánovacích podkladů je Evidence územně plánovací činnosti [ viz § 162 zákona č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, dále jen 
„Evidence“], která je zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup na internetových 
stránkách Ústavu územního rozvoje http://www.uur.cz.
• stupeň 1: pro obec (město) nebo část (MPR, MPZ) je schválen vhodný regulační plán a 

vložen do Evidence,
• stupeň 2: je schválen vhodný územní plán a vložen do Evidence, popř. (u obcí s počtem 

obyvatel do pěti tisíc) je vhodný územní plán zpracován, ale zatím není schválen; popř. je 
rozpracován nebo dokončen vhodný regulační plán,

® stupeň 3: vhodný územní plán je dokončen, ale není schválen; existuje územní plán 
sídelního útvaru nebo územní plán obce schválený před 1. 1. 2007, ale tato územně 
plánovací dokumentace je již zastaralá,

• stupeň 4: vhodná územně plánovací dokumentace ani vhodné územně plánovací podklady 
neexistují.

Jako vhodná územně plánovací dokumentace se rozumí taková, která není v rozporu s cíli 
Programu.

II. Místní pracovní skupina pro regeneraci
• stupeň 1: existuje, dosahuje dobrých výsledků,
• stupeň 2: existuje, ale její aktivita je pouze průměrná,
• stupeň 3: zatím neexistuje nebo nepracuje podle usnesení vlády č. 209/1992.
(Při hodnocení výsledků činností místní pracovní skupiny pro regeneraci se přihlíží rovněž 
k objemu finančních prostředků vynaloženému z rozpočtu města na obnovu kulturních památek 
a regeneraci území MPR nebo MPZ v příslušném kalendářním roce a zjištěnému anketou MK).

III. Místní program regenerace MPR a MPZ
• stupeň 1: program je schválen, je kvalitní, odpovídá usnesení vlády č. 209/1992,
• stupeň 2: program je rozpracován v dobré kvalitě, ale není zatím schválen, anebo program je 

schválen, ale jeho kvalita zatím neodpovídá všem požadavkům cit. usnesení vlády,
• stupeň 3: program není dostatečně kvalitní, popř. je zastaralý a nový je teprve rozpracován,
• stupeň 4: program není dokončen nebo není zpracováván.
Číslice 1 -  4 vyjadřují hodnotu 1 0 0 -0  %, která je uvedena v dolním řádku u každého kritéria 
v tabulce. Hodnota 4 u kritéria III znamená vyřazení města z výpočtu podpory.
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3a) Koeficient daňové výtěžnosti Ad
Při výpočtu koeficientu daňové výtěžnosti Ad se vychází z daňové výtěžnosti obce stanovené 
jako podíl celkových daňových příjmů obce za příslušný kalendářní rok a počtu jejích obyvatel 
podle zásady, že koeficient Ad je nepřímo úměrný výši daňové výtěžnosti. Hodnota koeficientu 
se určuje každoročně znovu podle vývoje daňové výtěžnosti obce v rámci ročního rozpisu.

4. Požadavky na finanční podporu z Programu No
Stanoví se jako součet požadavků na finanční podporu z Programu na obnovu nemovitých 
kulturních památek v MPR nebo MPZ. Hodnota veličiny No vyplývá z míry připravenosti 
jednotlivých akcí, s možností korekce odhadu roční ceny díla územně příslušným krajským 
úřadem, popř. Magistrátem hl. města Prahy a Národním památkovým ústavem. Může být 
upravena na MK zejména v závislosti na počtu kulturních památek v území MPR nebo MPZ, na 
rozloze území MPR nebo MPZ v hektarech, na ekonomických předpokladech jednotlivých měst 
apod.

5. Hodnoty koeficientů Ax a Ad a veličina No jsou každoročně zjišťovány MK v závislosti na 
hodnocení výsledků příslušné ankety.

6. Příspěvky na kulturní památky
Návrh na rozdělení roční kvóty (nabídky podpory) pro město a návrh výše účelových příspěvků 
na jednotlivé obnovy kulturních památek provádí, po předchozím sdělení MK o výši roční 
kvóty, místní komise zřízená k tomuto účelu a složená ze zástupců města (místní pracovní 
skupiny pro regeneraci), popř. krajského úřadu, popř. Magistrátu hl. města Prahy, a zástupců 
Národního památkového ústavu. Výběr kulturních památek se stanoví na základě priorit 
městského programu regenerace, přiměřené finanční účasti dotčených subjektů, tj. vlastníka, 
popř. uživatele kulturní památky, města a kraje, popř. hlavního města Prahy, popř. MK.

7. Závazné finanční podíly
Zásada přiměřené finanční účasti na obnově kulturní památky se odvozuje z ceny stavebních, 
popř. restaurátorských a jiných prací této obnovy sjednané se zhotovitelem díla na příslušný rok 
a doložené smlouvou o dílo, přičemž výběr zhotovitele díla musí být proveden v souladu 
s obecně závaznými předpisy v oblasti zadávání veřejných zakázek.lj)

Závazné finanční podíly dotčených subjektů na akci obnovy kulturní památky se stanoví takto:

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 %

Příslušné finanční podíly a jejich zdroje musejí být uvedeny a doloženy v žádosti o příspěvek i 
v souhrnném přehledu požadavků o podporu v Programu za jednotlivá města. Finanční 
spoluúčast města na provedení obnovy kulturních památek, kde není město vlastníkem, dokládá 
příjemce příspěvku (církve, fyzické osoby a jiné právnické osoby než město) krajskému úřadu, 
popř. Magistrátu hl. města Prahy, obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností nebo obci, popř. 
MK v řízení o poskytnutí příspěvku. Město splnění těchto podílů dokládá k souhrnnému 
přehledu požadavků zasílanému na krajský úřad, popř. Magistrát hl. města Prahy nebo na obecní 3

l3) Zák. Č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.
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úřad obce s rozšířenou působností, popř. M L  (Dokladem je usnesení městského zastupitelstva o 
poskytnutí určeného podílu.)

Ten, kdo o příspěvku rozhoduje, zakotví finanční podíly stanovené pro dotčené subjekty do 
odůvodnění svého rozhodnutí (na finanční podíly jiných subjektů odkáže rovněž v části 
odůvodnění tohoto rozhodnutí) a sleduje jejich dodržení při finančním vypořádání poskytnutého 
příspěvku, a to ve vztahu k výši skutečných nákladů spojených s provedením prací při obnově 
kulturní památky a k určenému účelu příspěvku. V případě, že náklady skutečně provedených 
prací jsou nižší, než se předpokládalo v době vydání rozhodnutí, postupuje se dle výše uvedené 
tabulky závazných finančních podílů dotčených subjektů na akci obnovy tak, aby tyto závazné 
podíly byly stále zachovány.

Výjimky ze stanovených podílů
(a) V mimořádných případech obnovy (restaurování) kulturních památek nebo jejich částí, které 

jsou díly výtvarných umění nebo uměleckořemeslnými pracemi, a při obnově národních 
kulturních památek může kraj. popř. hl. město Praha nebo obec s rozšířenou působností, 
popř. obec nebo MK uhradit příspěvkem v Programu celkové roční náklady, přičemž do 
výše těchto nákladů nelze zahrnout částku ve výši odpočtu, který může příjemce příspěvku 
uplatnit podle zvláštního právního předpisu.14’

(b) MK, po projednám v ústřední komisi, může v rámci ročního rozpisu finanční podpory 
v Programu stanovit, podle priorit vyhlášených na příslušný rok, pro vybrané MPR a MPZ 
další dílčí odchylky ze stanovených podílů.

8. Zrušen.

III. HARMONOGRAM POSTUPU ALOKACE 
Stanoví se v ročním rozpisu.

IV. SCHVALOVACÍ DOLOŽKA
Tyto zásady projednala a doporučila ke schválení Ústřední komise Ministerstva kultury České 
republiky pro Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových 
zón dne 18. ledna 1996.

Opatření č.j. 1.004/2000, jímž se mění a doplňují Zásady Ministerstva kultury České republiky 
pro užití a alokaci státní finanční podpory v Programu regenerace městských památkových 
rezervací a městských památkových zón (ze dne 18. 1. 1996); nabylo účinnosti dne 15. 2. 2000.

Opatření 22.867/2002, jímž se mění a doplňují Zásady Ministerstva kultury České republiky pro 
užití a alokaci státní finanční podpory v Programu regenerace městských památkových rezervací a 
městských památkových zón ze dne 18. 1. 1996, ve znění Opatření Ministerstva kultury ze dne 15.
2. 2000, č.j. 1.004/2000; nabylo účinnosti dne 21.2. 2003.

Opatření 2.033/2004, jímž se mění a doplňují Zásady Ministerstva kultury České republiky pro 
užití a alokaci státní finanční podpor}7 v Programu regenerace městských památkových rezervací a 
městských památkových zón ze dne 18. 1. 1996, ve znění Opatření Ministerstva kultury ze dne 21. 
2. 2002, č.j. 22.867/2002; nabylo účinnosti dne 28. 1.2004.

Opatření 4.636/2004, jímž se mění a doplňují Zásady Ministerstva kultury České republiky pro 
užití a alokaci státní finanční podpory v Programu regenerace městských památkových rezervací a 
městských památkových zón ze dne 18. 1. 1996, ve znění Opatření Ministerstva kultury ze dne 28. 
1. 2004, č.j. 2.033/2004; nabylo účinnosti dne 15. 3. 2004.

I4} Ust. § 13 odst. 3 cit. vyhlášky č. 139/1999 Sb.
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Opatření 9.288/2008, jímž se mění a doplňují Zásady Ministerstva kultury České republiky pro 
užití a alokaci státní finanční podpory v Programu regenerace městských památkových rezervací a 
městských památkových zón ze dne 18. 1. 1996, ve znění Opatření Ministerstva kultury ze dne 15.
3. 2004, č. j. 4.636/2004; nabylo účinnosti dne 1.1. 2009.

Opatření 2.846/2009, jímž se mění a doplňují Zásady Ministerstva kultury České republiky pro 
užití a alokaci státní finanční podpory v Programu regenerace městských památkových rezervací a 
městských památkových zón ze dne 18. 1. 1996, ve znění Opatření Ministerstva kultury ze dne 1. 9.
2008, č. j. 9.288/2008; nabylo účinnosti dne 3. 3. 2009.

Opatření 24.729/2010, jímž se mění a doplňují Zásady Ministerstva kultury České republiky pro 
užití a alokaci státní finanční podpory v Programu regenerace městských památkových rezervací a 
městských památkových zón ze dne 18. 1. 1996, ve znění Opatření Ministerstva kultury ze dne 3. 3.
2009, č. j. 2.846/2009; nabylo účinnosti dne 13. 10. 2010.

Opatření MK 63.382/2012 OPP, jímž se mění a doplňují Zásady Ministerstva kultury České 
republiky pro užití a alokaci státní finanční podpory v Programu regenerace městských
památkových rezervací a městských památkových zón ze dne 18. 1. 1996, ve znění Opatření 
Ministerstva kultury ze dne 3. 3. 2009, č. j. 2.846/2009; nabylo účinnosti dne 15. 11. 2013.

Opatření MK 78.563/2018 OPP, jímž se mění a doplňují Zásady Ministerstva kultury České 
republiky pro užití a alokaci státní finanční podpory v Programu regenerace městských
památkových rezervací a městských památkových zón ze dne 18. 1. 1996, ve znění Opatření 
Ministerstva kultury ze dne 3. 3. 2009, č. j. 2.846/2009; nabylo účinnosti dne *4 • 12. 2018.

V Praze dne M
t prosince 2018.

doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D. 
ministr kultury
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Rozpis účelové dotace poskytnuté ze státního rozpočtu v Programu regenerace MPR a MPZ na rok 2020
pro městskou památkovou zónu Horní Slavkov

Schválené závazné ukazatele akcí obnovy

Poř.
č. Obec Okres Kraj Kulturní památka Akce obnovy Druh

vlastníka
Cena 2020 

(Kč)

Podíl
vlastníka

(Kč)

Podíl obce 
(Kč)

Příspěvek
MK
(Kč)

1
Horní
Slavkov Sokolov Karlovarský

dům č. p
rejstř. č. ÚSKP 32210/4-578

obnova severozápadní části 
krovu, obnova klenby, 
obnova podlah, obnova 
fasády dvonií a uliční fasády, 
výmčna klempířských prvků 
a další související práce - vše 
dle schváelné PD

FO 1 308 664 
(uznatelné) 524 664 138 000 646 000

2
Horní
Slavkov Sokolov Karlovarský

socha sv. Floriána na p. p. č, 
4022/50
rejstř. č. ÚSKP 45817/4-575

obnova základů, výroba a 
osazení chybějících 
kamenných stupňů a 
související práce

obec
(plátce
DPH)

300 705 163 705 137 000

Ministerstvo kultury nezodpovídá za věcnou správnost předložených rozpočtit.
783 000


