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                  Ministerstvo kultury ČR vyhlásilo pro rok 2017 dotační program 

 

Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností 

Město Železný Brod tímto oznamuje vyhlášení 

1. výzvy 

tohoto programu. 

Finanční kvóta stanovená pro ORP 
Železný Brod pro rok 2017 

264.000,- Kč 

K čemu jsou prostředky určeny: Na zachování a obnovu nemovitých kulturních památek, které se nalézají 
mimo památkové rezervace a zóny, nejsou národními kulturními 
památkami a nejsou ve vlastnictví České republiky, popř. na obnovu 
movité kulturní památky pevně spojené se stavbou, jako jsou např. oltáře 
nebo varhany v kostelech, pokud je tato stavba kulturní památkou. 

Datum ukončení příjmu žádostí: 28. 2. 2017 

Kdo může žádat: vlastník kulturní památky 

Způsob podání žádosti: Žádost se podává Městskému úřadu Železný Brod, odboru životního       
prostředí, nám. 3. května 1, 468 22 Železný Brod na předepsaném    
formuláři. K žádosti je nutné přiložit všechny povinné přílohy.   

Omezení: Minimální podíl vlastníka 10% nákladů. 

 Minimální výše příspěvku je 50 tis. Kč. 

 Z programu nelze hradit modernizace objektů (např. zateplování, 
vytápění, elektroinstalace, rozvody vody, nové typy oken, dveří apod.), 
úpravy veřejných prostranství, kopie sochařských děl, archeologie, 
pronájem lešení, čištění a úklid budov, protiradonová opatření, náklady 
na stavební /autorský dozor, pořízení stavebně-historického a 
restaurátorského průzkumu, projektové dokumentace. 

 Na akci nesmí být použity jiné prostředky z ostatních programů 
Ministerstva kultury v oblasti památkové péče 

 Nelze žádat o příspěvek na obnovu kulturní památky, jejíž špatný 
technický stav byl způsoben vlastníkem, který úmyslně zanedbal 
pravidelnou údržbu. 

Kontaktní osoba na odboru 
životního prostředí MěÚ Železný 
Brod  

Dana Picková, tel. 483 333 981, e-mail: d.pickova@zelbrod.cz    

Zásady a formuláře žádosti Programu naleznete na stránkách Ministerstva kultury ČR 
https://www.mkcr.cz/podpora-obnovy-kulturnich-pamatek-prostrednictvim-obci-s-rozsirenou-pusobnosti-
274.html 

Na příspěvek není právní nárok. 

V případě nevyčerpání všech prostředků v 1. kole bude na internetových stránkách Města Železný Brod 
zveřejněna výzva k podávání žádostí ve druhém kole (uzávěrka příjmu žádostí pro případné druhé kolo je do 30. 
4. 2017).  

V Železném Brodě:  13. 1. 2017 
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