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M ě s t o  F r ý d l a n t  
nám. T. G. Masaryka 37, 464 13  FRÝDLANT, tel. 420 488 886 111 

 

Město Frýdlant vyhlašuje 
 

VÝZVU K PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O ZAŘAZENÍ DO ANKETNÍHO DOTAZNÍKU 

do Programu regenerace městských památkových rezervací a městských 

památkových zón na rok  

2020 

Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón (dále jen 

„program“) je dotační titul Ministerstva kultury ČR, z kterého mohou čerpat finanční prostředky 

pouze vlastníci kulturních památek, které se nacházejí na území městské památkové zóny 

Frýdlant. 

Název programu: Program regenerace městských památkových rezervací a 

městských památkových zón – dotační titul Ministerstva 

kultury České republiky (dále jen „Program“) 

Administrace programu: Městský úřad Frýdlant, odbor stavebního úřadu a životního 

prostředí, oddělení památkové péče 

Webové stránky, kde jsou zveřejněny 

pravidla programu: 

https://www.mkcr.cz/program-regenerace-mestskych-

pamatkovych-rezervaci-a-mestskych-pamatkovych-zon-

282.html 

Datum zahájení příjmu žádostí: 1. 9. 2019 

Datum ukončení příjmu žádostí:  

16. 10. 2019 do 12.00 hod. 
  

Celkový objem finančních prostředků 

vyčleněných v programu v roce 2020: 

Stanoví Ministerstvo kultury České republiky v roce 2020 

v závislosti na státním rozpočtu + min. 10% závazného 

podílu z rozpočtu Města Frýdlant  

Povinné finanční podíly v Programu:  

Zdroje města FO, PO, církve 

Prostředky vlastníka min. 50 % min. 40% 

Prostředky z rozpočtu města - min. 10 % (smluvních 

nákladů) 

Prostředky z Programu (MK 

ČR) 

max. 50 % max. 50 % (uznatelných 

nákladů) 

Období poskytnutí dotace: rok 2020, v závislosti na termínu vyhlášení programu  

Termín realizace: 1. 1. 2020 – 30. 10. 2020 

Termín podání závěrečného vyúčtování 

(vypořádání) do: 

15. 11. 2020 

Způsob podání žádosti: písemně nebo elektronicky 

(elektronicky pouze prostřednictvím datové schránky 

s platným elektronickým podpisem, nikoli e-mailem) 

Adresa pro podání žádosti: Město Frýdlant nebo Městský úřad Frýdlant- odbor 

stavebního úřadu a živ. prostředí  

Náměstí T. G. Masaryka 37 

464 01 Frýdlant 

ID datové schránky města Frýdlant:  t27bufd 
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Forma a obsah žádosti: 

 na formuláři, který je přílohou této výzvy,  

      obsah žádosti: 

 údaje o žadateli (jméno, příjmení, datum narození/IČ, adresa bydliště),  

 údaje o nemovitosti, objektu, prostředí, 

 stručný popis zamýšlené akce včetně navrženého způsobu realizace, 

 předpokládaný celkový rozpočet akce, 

 vlastnoruční podpis žadatele. 

 

Povinné přílohy žádosti: 

u fyzických i právnických osob (vždy): 

  rozpočet akce (orientační) 

 doklad o vlastnictví objektu, ke kterému se váže žádost o příspěvek, 

 kopie závazného stanoviska příslušného orgánu státní památkové péče vztahující se k akci, na 

niž je příspěvek požadován, pokud se předmětná nemovitost, objekt nebo prostředí nachází na 

území památkové zóny, nebo je nemovitost či objekt kulturní památkou prohlášenou ve 

smyslu památkového zákona, 

 kopie příslušného povolení stavebního úřadu (pokud již bylo vydáno), 

 doklad o pověření zvoleného zástupce žadatele v případě, že má objekt několik vlastníků (plná 

moc, souhlas apod.), nebo je vlastník ve věci podání žádosti o příspěvek zastupován, 

 fotodokumentace nemovitosti, objektu, prostředí, 

u právnických osob (navíc): 

 kopie dokladů, na jejichž základě došlo k založení subjektu,  

 kopie dokladu o přidělení IČ, pokud bylo přiděleno, 

 kopie dokladu o přidělení DIČ, pokud bylo přiděleno, 

 kopie dokladu o volbě nebo jmenování statutárního zástupce žadatele, 

 identifikaci osob s podílem v této právnické osobě, 

 identifikaci osob, v nichž má přímý podíl a výši tohoto podílu,  

 čestné prohlášení o uplatnění/ neuplatnění DPH 

 

Schválení návrhu výše dotace v roce 

2020: 

Pracovní skupina pro program regenerace MPZ 

Zastupitelstvo města Frýdlant 

Ministerstvo kultury České republiky 

Poskytnutí dotace v roce 2020 

na základě: 

souhrnný přehled (žádost) 

rozhodnutí Ministerstva kultury ČR 

veřejnoprávní smlouva 

Uvolnění dotace: výhradně bezhotovostním převodem na bankovní účet 

žadatele, 

 po realizaci akce, předložení ke kontrole závěrečného 

vyúčtování v roce 2020 

Podmínky a pravidla programu: Usnesení vlády České republiky č. 209 ze dne 25. 3. 1992 

http://www.mkcr.cz/assets/kulturni-dedictvi/pamatky/granty-

a-programy/uv209-92.rtf 

Zásady Programu  http://www.mkcr.cz/assets/kulturni-

dedictvi/pamatkovy-fond/dotacni-programy/UPLNE-

ZNENI-ZASAD-MK-Programu-regenerace-MPR-a-MPZ---

ze-dne-12-5-2011.pdf 

Opatření, kterým se mění Zásady Programu 

http://www.mkcr.cz/assets/kulturni-dedictvi/pamatkovy-

fond/dotacni-programy/Opatreni-2013.pdf 

Metodický pokyn k Programu  

http://www.mkcr.cz/assets/kulturni-dedictvi/pamatkovy-

fond/dotacni-programy/Metodicky-pokyn-k-Programu-

Regenerace-2015.doc 

http://www.mkcr.cz/assets/kulturni-dedictvi/pamatky/granty-a-programy/uv209-92.rtf
http://www.mkcr.cz/assets/kulturni-dedictvi/pamatky/granty-a-programy/uv209-92.rtf
http://www.mkcr.cz/assets/kulturni-dedictvi/pamatkovy-fond/dotacni-programy/UPLNE-ZNENI-ZASAD-MK-Programu-regenerace-MPR-a-MPZ---ze-dne-12-5-2011.pdf
http://www.mkcr.cz/assets/kulturni-dedictvi/pamatkovy-fond/dotacni-programy/UPLNE-ZNENI-ZASAD-MK-Programu-regenerace-MPR-a-MPZ---ze-dne-12-5-2011.pdf
http://www.mkcr.cz/assets/kulturni-dedictvi/pamatkovy-fond/dotacni-programy/UPLNE-ZNENI-ZASAD-MK-Programu-regenerace-MPR-a-MPZ---ze-dne-12-5-2011.pdf
http://www.mkcr.cz/assets/kulturni-dedictvi/pamatkovy-fond/dotacni-programy/UPLNE-ZNENI-ZASAD-MK-Programu-regenerace-MPR-a-MPZ---ze-dne-12-5-2011.pdf
http://www.mkcr.cz/assets/kulturni-dedictvi/pamatkovy-fond/dotacni-programy/Opatreni-2013.pdf
http://www.mkcr.cz/assets/kulturni-dedictvi/pamatkovy-fond/dotacni-programy/Opatreni-2013.pdf
http://www.mkcr.cz/assets/kulturni-dedictvi/pamatkovy-fond/dotacni-programy/Metodicky-pokyn-k-Programu-Regenerace-2015.doc
http://www.mkcr.cz/assets/kulturni-dedictvi/pamatkovy-fond/dotacni-programy/Metodicky-pokyn-k-Programu-Regenerace-2015.doc
http://www.mkcr.cz/assets/kulturni-dedictvi/pamatkovy-fond/dotacni-programy/Metodicky-pokyn-k-Programu-Regenerace-2015.doc
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Kontakt/kontaktní osoba: Městský úřad Frýdlant, odbor stavebního úřadu a živ. 

prostředí, oddělení památkové péče, Mgr. Zuzana Černá, tel. 

č. 488 886 910, zuzana.cerna@mu-frydlant.cz 

 

Příloha č. 1 výzvy: 

Formulář žádosti o zařazení do Anketního dotazníku Programu                                             

 


