
I V V Program na zachranu a obnovu nemovitostı movitvch 
kulturních památek na území Městské památkove rezervace 
Kadaň 2022
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Město Kadaň zřizuje Program na záchranu a obnovu nemovitostí a movitých kulturních 
památek na území Městské památkové rezervace Kadaň (dále jen Program) V souladu se 
zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů a zákonem č. 128/2000 Sb., zákon o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů. 

Cílem programu je pomoc vlastníkům nemovitostí a movitých kulturních památek na 
území Městské památkové rezervace Kadaň při záchraně a obnově hmotného 
kulturního dědictví. 

Článek I. 
ucel dotace 

l. K zajištění cílů Programu se poskytuje dotace. Obec může poskytnout ze Svých 
rozpočtových prostředků vlastníku nemovitostí a movitých kulturních památek 
(zapsaných V Ústředním Seznamu kultumích památek ČR) na území Městské památkové 
rezervace Kadaň (výnos Ministerstva kultury ze dne 10. 5. 1978 č.j. 15 868/78 - VI/ l o 
prohlášení historického jádra města Kadaně za památkovou rezervaci) dotaci na zvýšené 
náklady Spojené se zachováním nebo obnovou nemovitosti a kultumí památky. 

2. Podpora se poskytuje ve formě dotace. Dotace je poskytována mimo režim veřejné 
podpory (dotace fyzickým a právnickým osobám nenaplňující znaky veřejné podpory), 
nebo za využití pravidla de minimis (dotace fyzickým osobám a právnickým osobám 
naplňujícím definici „podnik“ a Ostatní znaky veřejné podpory). 

3. Dotace není určena na modernizaci nemovitosti a na práce, které by byly v rozporu se 
závazným stanoviskem výkonného orgánu státní památkové péče dle § 14 zákona č. 
20/1987 Sb. nebo Srozhodnutím dle § 10 odst. 2 zákona Č. 20/1987 Sb. o Státní9 v v památkové péči, ve znění pozdej sích předpisů. 

Čıánøk II. 
okruh žadatelů 

1. O dotaci Z tohoto Programu mohou požádat pouze vlastníci nemovitostí a movitých 
kulturních památek (zapsaných V Ustředním seznamu kulturních památek CR) na území 
Městské památkové rezervace Kadaň (výnos Ministerstva kultury ze dne 10. 5. 1978 č.j. 15 
868/78 - VI/ 1 o prohlášení historického jádra města Kadaně za památkovou rezervaci). 

2. Vlastník je přímo odpovědný za přípravu a realizaci akce a nepůsobí jako prostředník. 

3. Dotace nebude poskytnuta žadateli, který má závazky vůči městu Kadani po lhůtě 
splatnosti. 

4. V případě, že nemovitost je ve spoluvlastnictví více osob, musí být Žádost podána všemi 
spoluvlastníky.
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Čıánøk III. 
výše dotace, Spoluúčast žadatele a Závazné ukazatele 

Maximální výše dotace je 50 % zcelkových uznatelných nákladů akce, vpřípadě 
restaurování kulturní památky lze poskytnout dotaci až do výše 100 % celkových 
uznatelných nákladů, pokud požadavek na provádění prací restaurátorem S povolením 
Ministerstva kultury ČR Vyplynul Z příslušného závazného stanoviska. Dotace je 
poskytována vcelých tisících. Procentuální podíl dotace, který je závazným finančním 
ukazatelem V rámci celkových uznatelných nákladů akce, bude vypočten dle přidělené 
výše dotace se Zaokrouhlením nahoru na celých 5%. 
Do výše celkových uznatelných nákladů nelze zahrnout částku ve výši odpočtu, který 
příjemce dotace může uplatnit podle zvláštních předpisů (zákona č. 235/2004 Sb., O dani 
Z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů). 
Akce musí být realizována nejpozději do 30. 11. 2022. Za termín ukončení realizace akce 
se považuje kontrola provedených prací, provedená zástupcem poskytovatele, která 
neshledá závady. Pro příjemce dotace je tento termín stanoven jako závazný ukazatel. 

Čıánek Iv. 
uznatelné a neuznatelné náklady 

l Uznatelným nákladem je náklad, který Splňuje následující podmínky: 
a) vyhovuje zásadám efektivnosti, účelnosti a hospodámosti 
b) vznikl příjemci v přímé souvislosti S prováděním akce 
c) byl skutečně vynaložen, je identifikovatelný a ověřitelný 
d) bezprostředně souvisí se záchranou nebo obnovou nemovitosti, provedenou V souladu 

se závazným stanoviskem dle § 14 nebo rozhodnutím dle § 10 odst. 2 Zákona č. 
20/1987 Sb., orgánu památkové péče, zejména na Statické a celkové stavební zajištění 
nemovitostí; opravy krovů a střech, obnovy fasád, oken, dveří a výkladců při použití 
tradičního materiálu (dřevo, kámen, cihelná krytina. . _) a restaurátorské práce. 

Datum účinnosti uznatelných nákladů je 1. 1. 2022. 

2 Neuznatelným nákladem je náklad na: 
a) pořízení dlouhodobého a krátkodobého finančního majetku 
b) nájemné s následnou koupí (leasing) 
c) Správní poplatky 
d) modernizaci Objektů - zateplování, technické zařízení budov - vytápění, 

elektroinstalaci, rozvody vody, plynu, Splaškovou kanalizaci, vzduchotechniku, 
Sanitární techniku, výplně otvorů z plastu, střešní okna, trojité zasklení oken, 
protipožární okna, dveře a Stěny 

e) hromosvody (pokud nej sou součástí obnov střešní krytiny) 
Í) interiérové úpravy, pokud nevyplynou z požadavků památkové péče 
g) čištění a úklid budov 
h) nástavby a přístavby objektů, zřizování obytných podkroví, nové vikýře, zřizování 

nových bytových jednotek, novostavby 
i) terénní úpravy, sadové a parkové úpravy Zeleně, protiradonová opatření 
j) projektovou dokumentaci, stavebně-historické a restaurátorské průzkumy 
k) archeologický výzkum 
l) zařízení staveniště nad 3,5 % celkových nákladů 
m)autorský, teclmický a Stavební dozor
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n) rezervu v rozpočtu 
o) DPH V případě, že příjemce dotace může uplatnit odpočet 
p) jiné úpravy prováděné V zájmu vlastníka 
q) režijní náklady, cestovné, náklady za ubytování, dopravné, Záboı`y veřejného 

prostranství 

Clánek V. 
finanční rámec 

Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných vrozpočtu na tento 
Program činí 2 000 000,- Kč. 

Článek VI. 
náležitosti žádosti 

1. Žádost musí obsahovat řádně vyplněný tiskopis žádosti o dotaci - Příloha č. 1 tohoto 
Programu a povinné přílohy: 

a) Doklad osvědčující vlastnické právo žadatele k nemovitosti; originál výpisu Z katastru 
nemovitostí nebo jeho úředně ověřená kopie, který není Starší než 6 měsíců. 

b) Kopie závazného stanoviska k provedení prací, na které je žádán příspěvek, vydaného 
podle § 14 zákona č. 20/1987 Sb., o Státní památkové péči V platném znění popř. jiné 
Správní rozhodnutí tohoto orgánu. 

c) Kopie stavebního povolení nebo jiného správního aktu stavebního úřadu, pokud jej 
zákon č. 183/2006 Sb. V platném znění (Stavební Zákon) vyžaduje. 

d) Doklad o výběru zhotovitele díla vsouladu se Zák. č. 134/2016 Sb., o veřejných 
zakázkách V platném znění, Vznikla-li taková povinnost. 

e) Odborné stanovení ceny stavebních prací a dodávek, případně restaurátorských prací 
včetně specifikace prací, k nimž Se váže tato žádost. Při provádění obnovy svépomocí 
odborný odhad na nákup materiálu S členěním podle jednotlivých druhů materiálů a 
uvedením potřebného množství Včetně jednotkových cen položek a celkové ceny. 
(Může vyhotovit stavební technik nebo odbomá firma.) 

Í) Fotodokumentace současného technického stavu nemovitosti, památky nebo jejích 
částí podle druhu a rozsahu prací, ke kterým se váže žádost o dotaci. 

g) Záměr prezentace nemovitosti Zpřístupněné veřejnosti pro kulturně vzdělávací účely, 
pokud se jedná o nemovitost využívanou tímto způsobem anebo ktomuto využití 
uvažovanou. 

h) V případě, že je žadatel zastupován, plná moc S vyznačením rozsahu právních jednání, 
ke kterým zmocnitel zplnomocňuje zmocněnce (podání žádosti, podpis Smlouvy 0 
dotaci, uzavírání jiných smluvních vztahů, předložení vyúčtování apod.) včetně 
řádného uvedení data, jmen a podpisů. 
UPOZORNĚNÍ: Zmocněnec jedná jménem zmocnitele, nikoli jako prostředník. 
Kněkterým právním jednáním nemůže Vlastník zmocnit další osobu - dotace je 
Zasílána Výhradně na účet vlastníka, Spoluúčast může být hrazena výhradně Z účtu 
vlastníka, na fakturách je uveden vlastník V zastoupení Zmocněncem) 

i) Čestné prohlášení - Příloha č. 2 

2. Po rozhodnutí Zastupitelstva města Kadaň o přidělení dotace je příjemce povinen doložit 
nejpozději do 1 měsíce od vyrozumění rozhodnutí O poskytnutí dotace tyto doklady:
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a) vpřípadě prací prováděných dodavatelsky kopii smlouvy o dílo Sdodavatelem 
prací 

b) V případě 1`estaurátorských prací kopii licence k restaurování, Vydanou MK ČR, 
znějící na jméno provádějícího restaurátora a Opravňující vykonávat práce uvedené 
ve Smlouvě 0 dílo. 

VII. 
způsob, termín a místo podání žádosti 

Žadatel doručuje žádost O dotaci na předepsaném tiskopise (včetně povinných příloh) 
na Městský úřad Kadaň, odbor regionálního rozvoje, územního plánování a 
památkové péče 
a) osobně nebo poštou na adresu: 

Mírové nám. 1 
43201 Kadaň 

b) do datové schránky města Kadaně: uaybdrx 
c) e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem: e-podatelna(á),mesto-ka(lan.cz 
Na podatelnu Městského úřadu Kadaň musí být žádost doručena ve lhůtě od 1. 4. 2022 
do 29. 4. 2022 - 13,00 hod. 

Pro podání je rozhodující razítko přijetí podatelnou Městského úřadu Kadaň. 

Článek VIII. 
způsob a kritéria hodnocení žádostí 

Administrací programu je pověřen odbor regionálního rozvoje, územního plánování a 
památkové péče Městského úřadu Kadaň (dále RR, UP a PP). 

Za řádně a včas podanou žádost se považuje žádost vyplněná řádně (úplně) na 
předepsaném formuláři včetně všech povimıých příloh, doručená způsobem a ve lhůtě 
stanovenými v tomto Programu. Žádosti, které nebudou úplně vyplněny nebo řádně a 
včas podány, budou Z hodnocení bez dalšího vyřazeny. U řádně a včas podaných 
Žádostí o dotaci bude provedena kontrola formální správnosti a požadovaných 
náležitostí. Odbor RR, ÚP a PP Shromáždí a připraví podklady pro hodnocení žádostí. 
V případě fonnálních nedostatků řádně podaných žádostí vyzve odbor RR, ÚP a PP 
žadatele k odstranění nedostatků žádosti a stanoví k tomu přiměřenou lhůtu. 
Za formální nedostatky se považují: 

a) nesprávné a chybné uvedení předepsaných údajů, 
b) chyby v psaní a počtech působící nesprávný výsledný údaj. 

Pokud žadatel ve stanovené lhůtě formální nedostatky žádosti neodstraní, bude tato 
Žádost Z hodnocení bez dalšího vyřazena. Z dalšího hodnocení bude vždy vyřazena 
žádost o dotaci žadatele, který naplní podmínky uvedené V čl. Il. odst. 3 tohoto 
Programu. 

Odbor RR, ÚP a PP Shromáždí a připraví podklady pro vyhodnocení žádostí (včetně 
informace o vyřazených žádostech S odůvodněním vyřazení) a předloží je komisi 
městské památkové rezervace a rozvoje. Komise posoudí shromážděné Žádosti
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zhlediska uznatelnosti nákladů, stanovených kritérií a doporučí radě města výši 
dotace pro jednotlivé žadatele. 

4. Kritéria: 
a) nemovitost je ve špatném technickém stavu, pokud tento Stav nebyl zaviněn 

vlastníkem nemovitosti
_ 

b) nemovitost je využívána a zpřístupněna veřej nosti pro kulturně vzdělávací 
účely 

c) nemovitost se nalézá na pohledově významné poloze 
d) nemovitost je ojedinělou kulturní památkou nacházející se na území MPR 
e) nerespektování pokynů státní památkové péče při obnově nemovitosti včetně 

umisťování reklamy 

5. Rada města projedná doporučení komise a doporučí návrh k rozhodnutí Zastupitelstvu 
města. 

Článek IX. 
oznámení o poskytnutí dotace 

Všichni žadatelé budou písemně vyrozumění odborem RR, ÚP a PP o výsledku 
schvalovacího procesu a vyzvání k uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace dle vzorového 
návrhu schváleného Zastupitelstvem nebo jim bude Sdělen důvod nevyhovění žádosti. 

2 Pokud výše dotace překročí 50 tis. Kč, podléhá smlouva O poskytnutí dotace zveřejnění na 
elektronické úřední desce města dle § 10 d) zákona ě. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, resp. vregistru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o 
registru smluv. Na internetových stránkách města Kadaně bude zveřejněn název akce a 
výše dotace. 

Článek X. 
poskytnutí dotace 

Žadatelé nemají na dotaci právní nárok. Poskytnutí dotace V příslušném roce nezakládá 
nárok na poskytnutí dotace V dalších letech. 

Dotaci lze poskytnout pouze na základě uzavřené smlouvy O poskytnutí dotace. 

Akce bude realizována v souladu S podmínkami stanovenými ve smlouvě O poskytnutí 
dotace Z Programu. 

Finanční prostředky Z tohoto Programu budou žadatelům poskytnuty na základě 
předložených faktur popř. pokladních dokladů po celkovém ukončení akce, po předložení 
závěrečného vyúčtování dle čl. XI bod a) -e) a po kontrole provedených prací zástupcem 
poskytovatele (učiněné na výzvu příjemce), která neshledá závady. Příjemce vyzve odbor 
RR,ÚP a PP k provedení kontroly min. 14 dnů předem. 

Vpřípadě nedoložení dokladů dle čl. VI. odst. 2 a v případě nedodržení podmínek 
Smlouvy o poskytnutí dotace se dotace vůbec neposkytne.
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Je-li příjemcem dotace právnická osoba, je tato povima V případě přeměny nebo zrušení 
právnické osoby S likvidací, předložit odboru RR, UP a PP doklady o vzniku této 
skutečnosti a to bez zbytečného prodlení. 

Pokud nebude obnova nemovitosti realizována V předpokládaném rozsahu, se kterým 
bylo uvažováno při určení výše dotace a procentuálního podílu příjemce na obnově 
nemovitosti stanoveného V této Smlouvě, snižuje se výše dotace, ke které je poskytovatel 
podle Článku l této smlouvy povinen, o příslušnou část, O kterou Se snížil rozsah obnovy 
nemovitosti (Skutečné uznatelné náklady obnovy nemovitosti). 

Článek XI. 
závěrečné vyúčtování dotace 

1 Závěrečné vyúčtování čerpání dotace musí obsahovat: 

a) faktury za kompletně provedené práce včetně položkového rozpisu provedených prací 
za celou akci 

b) položkový rozpis provedených uznatelných nákladů 
c) V případě hotovostní platby pokladní doklady 
C1) kopii smlouvy O dílo mezi vlastníkem nemovitosti a dodavatelem prací, pokud již 

nebyla dodána 
e) výpis z účtu příjemce, ze kterého je patma úhrada faktury dodavateli minimálně ve 

výši vlastního podílu 
Í) výpis Z účtu příjemce, ze kterého je patıˇna úhrada faktury dodavateli na celou akci, 

pokud již nebyla dodána 
g) fotodokumentaci obnovené nemovitosti (provedených prací) 

Závěrečné Vyúčtování dotace příjemce předkládá 

body a)-e) nejpozději do 30. ll. 2022 
body f)-g) nejpozději do 15. 12. 2022 

Čıánøk XII. 
časový rámec Programu 

hodnocení žádostí komisí MPR a rozvoje 
do 31. května 2022 

rozhodnutí o poskytnutí dotace Zastupitelstvem 
do 30. čen/na 2022 

yyıozumění žadatelů O výsledku schvalovacího procesu 
neprodleně po ověření zápisu 

doložení povinných příloh dle bodu 2) čl. VI
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do 1 měsíce od vyrozumění žadatelů O rozhodnutí o poskytnutí dotace 

vyhotovení Smlouvy O poskytnutí dotace 
návazně na doložení povirmých příloh 

předání závěrečného vyúčtování 
do 30. 11.2022 body 1-5 čl. XI. 
do 15. 12. 2022 body 6-7 čl. XI. 

Článek XIII. 
zpracování osobních údajů 

1. Správce osobních údajů Zpracovává údaje žadatele za účelem žádosti O poskytnutí dotace 
Z rozpočtu města. Tyto údaje Správce nikam nepředává, osobní údaje se Zpı`acovávají jen 
po dobu nezbytně nutnou, stanovenou Spisovým a Skartačním řádem. 

2. Na správce je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet e-mailem nebo 
osobně V kanceláři tajemníka úřadu. Uvedenými způsoby je možné se v relevantních 
případech na Správce obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, 
jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti 
Zpracování, jakož i uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného 
nařízení o ochraně osobních údajů. 

3. Správcem osobních údajů je Město Kadaň, Mírové náměstí 1, 432 01 Kadaň, IČ: 
00261912, tel. 474319500, e-mail: e-podatelna@mesto-kadan.cZ. 

4. Kontakt na pověřence- Ing. Josef Kolařík, tel. 777319140, e-mail: 
dpo.kadan@gmail.com 

vr Prıloha č. 1 - tiskopis žádostí 
Příloha č. 2 - čestné prohlášení 

Program byl schválen Zastupitelstvem města Kadaň dne 16. prosince 2021 (usnesení č. 
189/2021). 
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Mgr. Jan Lcšěöcký -zffˇ' PaedDr. .Iırı Kulhanek 
místostarosta Starosta 

Šąłsí 01%“ /
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