
Město Ostrov
Odbor rozvoje a územního plánování

Dotační program z rozpočtu Ministerstva kultury ČR pro rok 2023
„Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“

Vlastníci nemovitých kulturních památek mají možnost v roce 2023 čerpat podporu z Ministerstva
kultury ČR na zachování a obnovu kulturních památek prostřednictvím města Ostrov jako obce
s rozšířenou působností. Finanční prostředky jsou určeny pro vlastníky nemovitých kulturních
památek, které se nalézají mimo památkovou zónu a nejsou prohlášeny za národní kulturní
památku. Pro rok 2023 byla pro území města Ostrov přidělena Ministerstvem kultury finanční
podpora ve výši 303 tisíc Kč. Tato částka bude rozdělena mezi jednotlivé žadatele o dotaci.

● minimální podíl vlastníka je 20 % z celkových nákladů, k nimž se váže poskytnutý
příspěvek

● prostředky jsou využitelné a je povinnost je vypořádat se státním rozpočtem v příslušném
kalendářním roce 2023

Z programu nelze hradit náklady:
a) modernizace objektů – zateplování, vytápění, elektroinstalace, rozvody vody, splašková

kanalizace, plynofikace, vzduchotechnika, sanitární technika, výplně otvorů z plastu, nebo
typu EURO (okna, dveře, výkladce), izolační dvojskla a trojskla, protipožární okna, dveře
a stěny;

b) nástavby a přístavby objektů, půdní vestavby, provizorní úpravy objektů (např. provizorní
konstrukce krovu);

c) vložkování komína;
d) jiné úpravy prováděné v zájmu vlastníka;
e) hromosvody (pokud nejsou součástí obnov střešní krytiny), izolační střešní folie apod.;
f) protiradonová opatření;
g) čištění a úklid budov;
h) pronájem lešení;
i) stavebně-historické a restaurátorské průzkumy, záměry, zprávy, projektové dokumentace;
j) náklady na stavební/autorský dozor;
k) úpravy veřejných prostranství (cesty, ulice, chodníky), terénní úpravy, sadové a parkové

úpravy zeleně;
l) kopie sochařských děl a výdusky;
m) archeologie;
n) veškeré vedlejší rozpočtové náklady (vyjma zařízení staveniště do 3,5 %);
o) položka v rozpočtu – rezerva;
p) DPH – v případě, že vlastník je plátcem;
q) režijní náklady, cestovné, dopravné, revize, náklady za ubytování, koordinační činnost,

zábory veřejného prostranství.
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Termín pro podání žádostí: do 28. 2. 2023

Žádosti podané po této lhůtě nebudou posuzovány.

Žádosti o podporu z tohoto dotačního programu mohou žadatelé zasílat na adresu:
Městský úřad Ostrov, Odbor rozvoje a územního plánování, Jáchymovská 1, 363 01 Ostrov nebo
je mohou doručit osobně na podatelnu MěÚ Ostrov. Kontakt na administrátora programu: Odbor
rozvoje a územního plánování, Ing. Jana Blehová, tel.: 354 224 879.

Podrobné informace naleznete na internetových stránkách Ministerstva kultury České republiky:
Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností - mkcr.cz
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