
 
 

Název podporované oblasti:  OBNOVA KULTURNÍCH PAMÁTEK 

Účel, na který mohou být pen ěžní 
prost ředky poskytnuty: 

Obnova (údržba, oprava, rekonstrukce, restaurování 
nebo jiná úprava) kulturní památky. 

Důvody podpory: Podpora města při ochraně a zachování kulturního 
dědictví na jeho území.  

Předpokládaný celkový objem finan čních 
prost ředků: 1 100 000,- Kč 

Maximální výše dotace:  500 000,- Kč 

Minimální výše dotace:  50 000,- Kč 

Okruh zp ůsobilých žadatel ů: Vlastníci kulturních památek, tj. věcí movitých  
i nemovitých, popř. jejich souborů prohlášených 
podle § 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové 
péči, ve znění pozdějších předpisů, za kulturní 
památky nebo zapsaných do státních seznamů 
kulturních památek podle dřívějších právních 
předpisů ve smyslu § 42 odst. 1 zákona č. 20/1987 
Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších 
předpisů. 

Lokalizace projekt ů: 

  

Katastrální území města Žďáru nad Sázavou (Město 
Žďár, Zámek Žďár, Stržanov, Veselíčko u Žďáru nad 
Sázavou). 

Kritéria hodnocení:  Obnova zabezpečující uchování souhrnné 
památkové hodnoty kulturní památky. 
Míra zachování autenticity obnovovaných konstrukcí. 
Posouzení umělecko-historického významu 
památky, obnovovaných konstrukcí nebo stavebních 
prvků. 
Přístupnost památky nebo její obnovované části 
veřejnosti. 

Časový harmonogram realizace projektu:  Leden 2016 – prosinec 2016. 

Lhůta pro podání žádosti:  Od 5.10.2015 do 3.12.2015. 

Lhůta pro rozhodnutí o žádosti:  Do 15.2.2016. 

Platební podmínky: 

 

 

Dotace bude poskytnuta na základě veřejnoprávní 
smlouvy o poskytnutí dotace. 
Dotace bude poskytnuta formou bezhotovostního 
převodu na účet příjemce.  

Podmínky pro poskytnutí dotace: 

 

 

Způsobilý žadatel musí předložit kompletně 
vyplněnou žádost splňující podmínky příslušné 
oblasti podpory na předepsaném formuláři  
a v souladu s požadovanými náležitostmi (včetně 
příloh). 
Žádost musí být podána ve lhůtě pro podání žádosti. 



 

 

 
Způsobilý žadatel musí mít vůči městu vypořádané 
veškeré závazky po lhůtě splatnosti, a to ke dni 
ukončení podání žádosti. 

Seznam povinných p říloh:  

  

  

Podrobný popis obnovy kulturní památky  
(včetně materiálového a technického řešení), 
stavebně-technického stavu objektu nebo 
obnovované části ke dni podání žádosti, přístupnosti 
památky veřejnosti. 
Podrobný položkový rozpočet obnovy kulturní 
památky, na kterou je požadována dotace. 
Kopie závazného stanoviska  vydaného orgánem 
státní památkové péče podle § 14 odst. 1 zákona  
č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění 
pozdějších předpisů, vztahujícího se k obnově,  
na kterou je požadována dotace. 

Poznámka.:  

Poskytnutí dotace zavazuje příjemce poskytnout městu Žďár nad Sázavou vyúčtování dotace po realizaci 
projektu, nejdéle však do 31.12.2016  
 
Formulá ř žádosti  je umístěn na internetové adrese www.zdarns.cz nebo jej lze vyzvednout  
na adrese: Město Žďár nad Sázavou, odbor rozvoje a územního plánování, Žižkova 227/1, 591 31 
Žďár nad Sázavou. 

Způsob podání žádosti:  

Žádosti zpracované v jednom vyhotovení v četně požadovaných p říloh  se přijímají osobně 
prostřednictvím podatelny Městského úřadu ve Žďáře nad Sázavou, Žižkova 227/1, 591 31 Žďár 
nad Sázavou nebo poštou v termínu od 5.10.2015 do 3.12.2015  (rozhodující je datum poštovního 
razítka).  

Žádosti budou předloženy v zalepené obálce označené: „Obnova kulturních památek“ . 

K žádostem p ředloženým p řed začátkem lh ůty pro podání žádostí i po ukon čení lhůty  
pro podání žádostí nebude p řihlíženo.  

Odpov ědnost za realizaci:  

Garant oblasti (příslušný odbor) Odbor rozvoje a územního plánování 

Kontaktní osoba Mgr. Zuzana Vostrejšová 

Adresa, tel., fax, e-mail MěÚ Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1,   

591 01 Žďár nad Sázavou,  

tel.: 566 688 199, fax: 566 688 390,  

e-mail: zuzana.vostrejsova@zdarns.cz 

 
Po ukončení procesu hodnocení rozhodne o přiznání dotace konkrétním žadatelům příslušný 
orgán města.  

  

Žádost, která nespl ňuje všechny formální náležitosti nebo bude zaslána po termínu, bude  
z hodnocení vy řazena.  

Žadatelé nebudou vyzýváni k dopln ění chyb ějících údaj ů. 

Dokládání chyb ějících náležitostí po uzáv ěrce není možné.  

Dotace od rady m ěsta nep ředstavuje nárokový p říspěvek. 


