
Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu 

 
Liberecký kraj          

U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 • tel.: 485 226 111, fax: 485 226 444 
e-mail: info@kraj-lbc.cz • 

Příloha žádosti o dotaci z Fondu kulturního dědictví 
Libereckého kraje č. 1 

 k podpoře úhrady nákladů spojených s obnovou, dokumentací1* a průzkumem kulturních památek a k podpoře 
úhrady nákladů spojených se záchranným archeologickým výzkumem, popř. restaurováním archeologických 

nálezů ze záchranných archeologických výzkumů 

  

Vyplní 
poskytovatel: 

Liberecký kraj, Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, 
U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 

Pořadové číslo:   Číslo smlouvy:   
 

Název projektu                                  
(konkrétní činnost v rámci opravy) 

      

Informace o žadateli: 

Název / Jméno a přímení       

 

Údaje o objektu: 

Název       

Adresa                                                    
(včetně PSČ) 

      

Parcelní číslo kulturní 
památky/Parcelní číslo lokality 
záchranného archeologického 
výzkumu 

      

Katastrální území       

Rejstříkové číslo v Ústředním 
seznamu kulturních památek ČR / 
Přírůstkové číslo archeologických 
nálezů (v případě restaurování), popř. 
č. SAS ÚAN 

      

Současné využití a technický stav 
objektu / Současné využití a 
technický stav archeologických 
nálezů (v případě restaurování nálezů) 

      

 

                                                 
* Dokumentací se rozumí stavebně historický průzkum nebo dokumentace kulturních památek, to jest např. 
všech Božích muk v okrese Česká Lípa (apod.). Dokumentací není myšlena projektová dokumentace. Žádosti 
o poskytnutí dotace na projektovou dokumentaci stavby budou automaticky zamítnuty. 
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Popis projektu : 

Bližší specifikace zamýšlených 
prací (např. výměna 10 oken, omítnutí 

jižní fasády, oprava komínu v SZ rohu 

východního křídla, záchranný 

archeologický výzkum na stavebním 

pozemku, stavebně historický průzkum 

domu, restaurování archeologických 

nálezů ze záchranného 

archeologického výzkumu, atp.)  

Závazné pro čerpání případného 
příspěvku ! 

  
      

Způsob realizace (zaškrtněte vhodné)  svépomocí                       dodavatelsky 
 

Předpokládaný celkový rozpočet 
projektu (včetně spoluúčasti žadatele) 

0 Kč 

Sdělení o případné finanční 
spoluúčasti jiných subjektů 

      

Přehled aktivit žadatele při obnově 
dotčené kulturní památky 
v minulých letech 

      

 
Prohlašuji, že všechny uvedené údaje uvedené v příloze žádosti o dotaci z Fondu kulturního dědictví 
Libereckého kraje č. 1 (předkládané v tištěné formě) jsou pravdivé a je-li tato příloha č. 1 dle požadavků 
Libereckého kraje předkládána i v elektronické podobě, jsou shodné s údaji v elektronické verzi. Jsem si 
vědom(a) toho, že veškerá mnou (námi) uvedená data v elektronické verzi budou převzata do informačního 
systému Libereckého kraje tak, jak jsem je do této žádosti uvedl(a). 
 
 
Datum            

 .................................................................... 
Podpis žadatele (statutárního 

zástupce),   příp. razítko 
statutárního orgánu 
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Povinné přílohy k žádosti na obnovu nebo dokumentaci kulturní památky: 

a) příloha žádosti o dotaci z Fondu kulturního dědictví Libereckého kraje č. 1, 

b) kopie závazného stanoviska příslušného orgánu státní správy v oblasti památkové péče 
(obecního úřadu obce s rozšířenou působností, příp. okresního úřadu) k obnově kulturní 
památky, na kterou je dotace žádána, 

c) fotografie objektu, na jehož obnovu je příspěvek žádán  (doklad nevyhovujícího 
technického stavu), nebo fotografie objektu, jehož průzkum nebo dokumentace má být 
provedena. K žádosti o dotaci na záchranný archeologický výzkum není nutné fotografii 
dokládat. 

 
V případě, že žádost o dotaci na obnovu kulturní památky nebo její dokumentaci a průzkum 
bude podpořena, doplní žadatel žádost o tyto přílohy (viz č. IV bod 3 Zásad pro poskytování 
dotací z Fondu kulturního dědictví Libereckého kraje: 

d) doklad o vlastnictví kulturní památky - tj. čestné prohlášení o vlastnictví příslušné 
movité nebo nemovité kulturní památky, popř. kopie výpisu z katastru nemovitostí,† 

e) kopie smlouvy o zřízení běžného účtu žadatele v některém z peněžních ústavů (účet 
žadatele, ze kterého budou probíhat platby za náklady obnovy), 

 f) čestné prohlášení o vypořádání závazků vůči zdravotním pojišťovnám, správě 
sociálního zabezpečení, finančnímu úřadu a Libereckému kraji, ‡ 

g) prohlášení o podporách obdržených podle Nařízení Evropské komise č. 69/2001, 
v případě, že obnova kulturní památky povede k následnému využití objektu způsobem, 
který může narušit konkurenční prostředí v rámci EU (například obnova a úpava tvrze na 
středověký hotel nebo resturaci, atp.),§ 

h) doklad o pověření zvoleného zástupce žadatele v případě, že objekt má několik 
vlastníků (plná moc, souhlas apod.), 

 

Je-li žadatelem právnická osoba, doloží navíc: 

i) kopii dokladu, na jehož základě došlo k vytvoření subjektu, 

j) ověřenou kopii dokladu o volbě nebo jmenování statutárního zástupce žadatele, 

k) kopii dokladu o přidělení IČ, pokud bylo přiděleno, 

l) kopii dokladu o přidělení DIČ, pokud bylo přiděleno. 

                                                 
† Doporučujeme použít předtištěné formuláře "Čestné prohlášení o vlastnictví kulturní památky" a "Čestné 
prohlášení o vyrovnání závazků", které jsou ke stažení na www.kraj-lbc.cz, příp. k vyzvednutí na oddělení 
památkové péče Krajského úřadu Libereckého kraje. 
 
‡ Doporučujeme použít předtištěné formuláře "Čestné prohlášení o vlastnictví kulturní památky" a "Čestné 
prohlášení o vyrovnání závazků", které jsou ke stažení na www.kraj-lbc.cz, příp. k vyzvednutí na oddělení 
památkové péče Krajského úřadu Libereckého kraje. 
 
§ Doporučujeme použít předtištěného formuláře "Prohlášení o podporách obdržených podle Nařízení Evropské 
komise č. 69/2001", který je ke stažení na www.kraj-lbc.cz, příp. k vyzvednutí na oddělení památkové péče 
Krajského úřadu Libereckého kraje. 
 



 - 4 - 

V případě, že žádost o dotaci na záchranný archeologický výzkum nebo restaurování 
archeologických nálezů ze záchranného archeologického výzkumu bude podpořena, 
doplní žadatel žádost o tyto přílohy (viz č. IV bod 3 Zásad pro poskytování dotací z 
Fondu kulturního dědictví Libereckého kraje: 

c) kopii katastrální mapy se zákresem předpokládaného (popř. provedeného v případě 
restaurování archeologických nálezů) záchranného archeologického výzkumu, 

d) kopii dohody  s vlastníkem nemovitosti, na které má být záchranný archeologický 
výzkum proveden (popř. byl proveden v případě restaurování archeologických nálezů 
ze záchranného archeologického výzkumu), 

e) kopii smlouvy o zřízení běžného účtu žadatele v některém z peněžních ústavů (účet 
žadatele, ze kterého budou probíhat platby za náklady obnovy), 

f) prohlášení o podporách obdržených podle Nařízení Evropské komise č. 69/2001 
(tzv. podpora "de minimis"),** 

Je-li žadatelem právnická osoba, doloží navíc: 

g) kopii dokladu, na jehož základě došlo k vytvoření subjektu, je-li žadatel právnickou 
osobou, 

h) úředně ověřená kopie dokladu o volbě nebo jmenování statutárního zástupce žadatele, 
je-li žadatel právnickou osobou, 

i) kopii dokladu o přidělení IČ, pokud bylo přiděleno. 

 

Nepovinné přílohy: 

m) kopie  nabídkového listu nebo smlouvy o dílo (jako příloha rozpočtu na str. 3) 

n) žadatel může dle svého uvážení připojit též další přílohy, např. doporučení Národního 
památkového ústavu nebo jiných odborných institucí, obce, které by dokládalo nutnost 
poskytnutí příspěvku. 

 

                                                 
** Doporučujeme použít předtištěného formuláře "Prohlášení o podporách obdržených podle Nařízení Evropské 
komise č. 69/2001", který je ke stažení na www.kraj-lbc.cz, příp. k vyzvednutí na oddělení památkové péče 
Krajského úřadu Libereckého kraje. 
 


