MĚSTSKÝ ÚŘAD RUMBURK
Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk

Odbor stavební úřad – úsek státní památková péče
OSÚ – úsek státní památková péče
Čj.: OSÚ/46788-17/6261-2017/jahk
Vyřizuje: Jahodová Kateřina, DiS
tel.: 412356223
e-mail: katerina.jahodova@rumburk.cz
Rumburk 23. 11. 2017

Dle rozdělovníku

Věc: aktuální informace o průběhu programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím
obcí s rozšířenou působností, jak bude probíhat od příštího kalendářního roku 2018.
Vážení,
předávám nové informace od Ministerstva kultury ČR, ohledně programu Podpora obnovy
kulturních památek prostřednictvím obci s rozšířenou působností od příštího roku.
Důležitou změnou je fakt, že napříště bude Program administrován jen v jednom kole, a to
s uzávěrkou 28. února (odevzdání žádosti na úřad ORP), respektive 31. března (odevzdání žádosti na
MK), tj. shodně s dosavadním 1. kolem.
Další významná modifikace se týká minimálního procentuálního spolupodílu žadatele, který
se zvyšuje z 10% na 20%. Tato změna byla vyvolána snahou o sjednocení podobných podmínek
s Havarijním programem MK.
Případné doplňkové kolo nebude vyhlašováno, přičemž čerpat finanční prostředky z rezervy
v průběhu roku zůstává nezměněna. Stále platí, že v rezervě nejsou žádné kvóty a že nelze předem
zaručit kladné vyřízení podaných žádostí. MK bude v tomto případě postupovat podle aktuálního
stavu již vyřízených žádostí.
Z dalších změn MK uvádí zrušení povinnosti zasílat k finančnímu vypořádání
restaurátorskou zprávu (v případě restaurátorských prací), která nebyla v praxi často dodržována a
jejíž význam se pro MK jako pro poskytovatele dotace jeví nadbytečným. (Ustanovení závazného
stanoviska o vyhotovení a předání restaurátorské zprávy příslušnému územnímu odbornému
pracovišti NPÚ nebo úřadu ORP tím není dotčeno.)
Úplné znění Opatření ke změně Zásad Programu je přiloženo k tomuto dopisu a naleznete je
také na webových stránkách MK v příslušné sekci (www.mkcr.cz).
Zároveň žádám o zveřejnění této informace na úřední desce, webových stránkách a případně další
jinou vhodnou formou.
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