
 

 

1 

Město Valašské Meziříčí, Náměstí 7, 757 01 Valašské Meziříčí 

Městský úřad Valašské Meziříčí, Odbor školství, kultury a sportu 
Zašovská 784, 757 01 Valašské Meziříčí 

 

Dotační program pro rok 2021 

„Obnova památek na území města Valašské Meziříčí“ 

1. Název dotačního programu:  

„Obnova památek na území města Valašské Meziříčí“ 
 

2. Účel dotačního programu 

Poskytování dotací v rozpočtu města v rámci dotačního programu „Obnova památek na 
území města Valašské Meziříčí“ (dále jen „Program“) z Fondu regenerace Městské 
památkové zóny Valašské Meziříčí („dále jen „Fond regenerace MPZ“) slouží k podpoře: 
a) stavebních, udržovacích nebo restaurátorských prací na nemovitostech v Městské 

památkové zóně města Valašské Meziříčí (dále jen “zóna MPZ“),  
b) stavebních, udržovacích nebo restaurátorských prací na nemovitostech v ochranném 

pásmu kostela Nejsvětější Trojice (dále jen “ochranné pásmo“) 
c) stavebních, udržovacích nebo restaurátorských prací na kulturních památkách na 

území města (dle seznamu ÚSKP)  
d) stavebních, udržovacích nebo restaurátorských prací u stavebně či historicky 

hodnotných objektů na území města (dále jen „hodnotný objekt“), které jsou 
památkami místního významu 

e) ke kultivování intravilánu města formou podpory pořízení a umístění „reklamních a 
informačních zařízení“ (např. vývěsní štíty, reklamní „áčka“ apod.) sloužících 
k propagaci provozoven nabízejících zboží a služby v objektech nacházejících se 
v zóně MPZ a v ochranném pásmu, na kulturních památkách a na hodnotných 
objektech, a realizovaných v souladu se závazným stanoviskem památkové péče. 

 
3. Důvody podpory stanoveného účelu 

a) Důvodem podpory města je vytvoření podmínek pro obnovu a zachování vybraných 
částí nemovitého kulturního dědictví, především staveb, a to jak kulturních památek, 
tak i památek místního významu a historicky hodnotných objektů (domů, kaplí, křížů, 
drobných objektů ve veřejném prostoru atd.) různých vlastníků.  

b) Dotace nejsou poskytovány na nemovitosti ve vlastnictví města Valašské 
Meziříčí, státu, kraje nebo obce.  

c) Hlavním cílem je uchování památek, prodloužení jejich života a snaha o jejich další 
zapojení do současného života a také kultivování intravilánu města (s důrazem na 
zónu MPZ). 

d) Podpora na památkovou péči a na ochranu a záchranu památek je poskytována na 
konzervace, restaurování, rekonstrukce, restituce (t. j. navrácení původních prvků na 
původní místo), asanace (t. j. očištění), opravy a obnovy.  

e) Podmínky pro poskytnutí dotace jsou specifikovány v dokumentu „Pravidla pro 
poskytování dotací z Fondu regenerace Městské památkové zóny Valašské Meziříčí“ 
schváleného zastupitelstvem města (dále jen „Pravidla“).  

 
4. Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu na 

podporu stanoveného účelu 

Předpokládaná výše celkové částky určené na Program je stanovena v rámci rozpočtu 
města Valašské Meziříčí částkou cca 500 000 Kč ročně. 
Skutečná výše celkové částky bude známa po schválení rozpočtu zastupitelstvem města. 
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5. Maximální výše dotace v jednotlivém případě 

Maximální výše dotace v jednotlivém případě činí 
a) na účel dle článku 2. odst. a), b), c), d)  max. 200.000 Kč 
b) na účel dle článku 2. odst. e)  max. 30.000 Kč 

 
6. Okruh způsobilých žadatelů 

Žádost o dotaci může podat jen žadatel, který splňuje ke dni podání žádosti následující 
podmínky:  

a) žadatelem je subjekt (fyzická nebo právnická osoba), která je vlastníkem nemovitosti 
v Městské památkové zóně města Valašské Meziříčí (v „zóně MPZ“), nebo v 
ochranném pásmu kostela Nejsvětější Trojice (v “ochranném pásmu“), nebo je 
vlastníkem kulturní památky na území města, nebo je vlastníkem stavebně či 
historicky hodnotného objektu na území města, 

b) žadatel je vlastníkem nebo provozovatelem provozovny umístěné v zóně MPZ, 
v ochranném pásmu, v kulturní památce na území města nebo v hodnotném objektu. 

Žadatel dále 

c) není město Valašské Meziříčí, ani městem zřízená nebo založená právnická osoba, 
není stát, kraj, obec. 

d) nemá žádný závazek po lhůtě splatnosti vůči městu a jim zřízeným a založeným 
organizacím,  

e) nemá daňové nedoplatky vůči finančnímu úřadu, zdravotním pojišťovnám či okresní 
správě sociálního zabezpečení, 

f) není v úpadku ani neprobíhá ohledně jeho majetku žádné z insolvenčních řízení 
upravených zákonem č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon ve znění pozdějších 
předpisů 

g) není v likvidaci, 

h) v současném rozpočtovém období a v uplynulých dvou rozpočtových období 
neobdržel z veřejných prostředků veřejnou podporu de minimis, překračující limit 
stanovený ve výši 200 000 EUR a tuto částku nepřekročí ani v případě poskytnutí 
požadované dotace, 

i) není podnikem v obtížích ve smyslu ustanovení čl. 2 odst. 18 nařízení EU 
č. 651/2014. 

j) není on sám, případně jako právnická osoba či některá osoba tvořící statutární orgán 
příjemce odsouzen/a za trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem 
podnikání nebo jeho činností nebo pro trestný čin hospodářský, anebo trestný čin proti 
majetku ve smyslu zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů a zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob, ve 
znění pozdějších předpisů, 

k) splňuje další podmínky stanovené v Pravidlech. 

 
7. Lhůta pro podání žádosti 

Lhůta pro podání žádosti v programu je stanovena takto: 

a) na obnovu památek dle článku 2. odst. a), b), c), d)  od 01.01. do 31.01.2021 

b) na reklamní a informační zařízení dle článku 2. odst. e) od 01.01. do 30.09.2021 

 
8. Kritéria pro hodnocení žádosti 

a) splnění formálních náležitostí žádosti 

b) přínos pro zachování památkových hodnot 

c) významnost akce nebo činnosti, na kterou je dotace požadována z hlediska 
dlouhodobých cílů města 



 

 

3 

d) potřebnost z pohledu dopadu na cílovou skupinu, která má být projektem nebo 
aktivitou zasažena 

 
9. Rozhodnutí o žádosti a lhůta pro rozhodnutí o žádosti 

Poskytnutí dotace posuzuje a hodnotí komise zřízené radou města, do jejíž věcné 
působnosti spadá obsahové zaměření žádostí o dotaci, zde Komise pro městskou 
památkovou zónu Rady města Valašské Meziříčí“ (dále jen „Komise pro MPZ“). Komise 
je poradním orgánem rady města a doporučuje radě poskytnutí či neposkytnutí dotace a 
její výši. 

O poskytování dotace rozhodují v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, 
v platném znění, orgány města Valašské Meziříčí, a to takto: 

a) rada města rozhoduje o žádosti do 50 000 Kč včetně; předpokládána lhůta pro 
rozhodnutí činí 60 dnů od doručení žádosti. 

b) zastupitelstvo města rozhoduje o žádosti nad 50 000 Kč; předpokládaná lhůta pro 
rozhodnutí o žádosti činí 90 dnů od doručení žádosti. 

 
10. Podmínky pro poskytnutí dotace 

a) Dotace bude žadateli poskytnuta pouze na základě předložené žádosti, na základě 
uzavřené veřejnoprávní smlouvy a splnění podmínek daných tímto Programem. 

b) Dotace je přísně účelová a její příjemce je povinen použít dotaci pouze na stanovený 
účel, maximálně hospodárným způsobem a výhradně na realizaci projektu. 

c) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci projektu v průběhu běžného 
kalendářního roku, tj. nejpozději do 30. listopadu.  

d) Dotace se čerpá „ex post“. Čerpáním dotace se rozumí úhrada uznatelných nákladů 
(výdajů) vzniklých při realizaci projektu a uhrazených, a to na základě příjemcem 
předložené závěrečné zprávy (viz příloha) a daňových dokladů o provedení a 
proplacení realizovaných prací. Daňové doklady prokazující využití dotace budou 
vystaveny v běžném kalendářním roce, na který je dotace schválena. Uznatelné 
náklady (výdaje) ve skutečné výši musí být vyúčtovány, uhrazeny a promítnuty 
v účetnictví příjemce nejpozději k 30. listopadu daného roku. 

e) Dotaci lze použít na tzv. uznatelné náklady (výdaje), které jsou uvedeny „Pravidlech 
pro poskytování dotací z Fondu regenerace Městské památkové zóny Valašské 
Meziříčí“. 

f) Dotaci nelze použít na tzv. neuznatelné náklady (výdaje), které jsou uvedeny 
„Pravidlech pro poskytování dotací z Fondu regenerace Městské památkové zóny 
Valašské Meziříčí“. 

g) Příjemce dotace je povinen dodržovat povinnosti uvedené v „Pravidlech pro 
poskytování dotací z Fondu regenerace Městské památkové zóny Valašské Meziříčí“, 
ve vyhlášeném Programu, případně další povinnosti uvedené v uzavřené smlouvě. 

h) Žadatel a příjemce dotace je povinen umožnit poskytovateli provedení kontroly. 
V případě, že příjemce nepoužije dotaci k účelu, na který mu byla poskytnuta, nebo 
se dopustí jakéhokoliv jiného porušení rozpočtové kázně, vystavuje se sankcím podle 
§ 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů a sankcím definovaným ve smlouvě. 

 
11. Administrátor programu: Odbor školství, kultury a sportu MěÚ Valašské Meziříčí 

Mgr. Petr Zajíc,  
tel.: 571 674 654 
e-mail: petr.zajic@muvalmez.cz 

 
12. Vyhlášení programu: 

Program „Obnova památek na území města Valašské Meziříčí“ na rok 2021 byl schválen 
Zastupitelstvem města Valašské Meziříčí usnesením č. Z 15/14 ze dne 24.09.2020. 

mailto:petr.zajic@muvalmez.cz
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Přílohy:   
 
1. Formulář Žádost o dotaci z Fondu regenerace MPZ a rozpočet  

(v elektronické podobě na: https://www.valasskemezirici.cz/pravidla-pro-poskytovani-dotaci-
z-fondu-regenerace-mestske-pamatkove-zony-mesta-valasske-mezirici-zadost-o-dotace-z-fondu-
regenerace-mpz/d-4569/p1=17670) 
 

2. Formulář Závěrečná zpráva a vypořádání dotace z Fondu regenerace MPZ 
(v elektronické podobě na: https://www.valasskemezirici.cz/pravidla-pro-poskytovani-dotaci-
z-fondu-regenerace-mestske-pamatkove-zony-mesta-valasske-mezirici-zadost-o-dotace-z-fondu-
regenerace-mpz/d-4569/p1=17670) 
 

3. Pravidla pro poskytování dotací z Fondu regenerace Městské památkové zóny 
města Valašské Meziříčí 
(v elektronické podobě na: https://www.valasskemezirici.cz/pravidla-pro-poskytovani-dotaci-
z-fondu-regenerace-mestske-pamatkove-zony-mesta-valasske-mezirici-zadost-o-dotace-z-fondu-
regenerace-mpz/d-4569/p1=17670) 
 
 

https://www.valasskemezirici.cz/pravidla-pro-poskytovani-dotaci-z-fondu-regenerace-mestske-pamatkove-zony-mesta-valasske-mezirici-zadost-o-dotace-z-fondu-regenerace-mpz/d-4569/p1=17670
https://www.valasskemezirici.cz/pravidla-pro-poskytovani-dotaci-z-fondu-regenerace-mestske-pamatkove-zony-mesta-valasske-mezirici-zadost-o-dotace-z-fondu-regenerace-mpz/d-4569/p1=17670
https://www.valasskemezirici.cz/pravidla-pro-poskytovani-dotaci-z-fondu-regenerace-mestske-pamatkove-zony-mesta-valasske-mezirici-zadost-o-dotace-z-fondu-regenerace-mpz/d-4569/p1=17670
https://www.valasskemezirici.cz/pravidla-pro-poskytovani-dotaci-z-fondu-regenerace-mestske-pamatkove-zony-mesta-valasske-mezirici-zadost-o-dotace-z-fondu-regenerace-mpz/d-4569/p1=17670
https://www.valasskemezirici.cz/pravidla-pro-poskytovani-dotaci-z-fondu-regenerace-mestske-pamatkove-zony-mesta-valasske-mezirici-zadost-o-dotace-z-fondu-regenerace-mpz/d-4569/p1=17670
https://www.valasskemezirici.cz/pravidla-pro-poskytovani-dotaci-z-fondu-regenerace-mestske-pamatkove-zony-mesta-valasske-mezirici-zadost-o-dotace-z-fondu-regenerace-mpz/d-4569/p1=17670
https://www.valasskemezirici.cz/pravidla-pro-poskytovani-dotaci-z-fondu-regenerace-mestske-pamatkove-zony-mesta-valasske-mezirici-zadost-o-dotace-z-fondu-regenerace-mpz/d-4569/p1=17670
https://www.valasskemezirici.cz/pravidla-pro-poskytovani-dotaci-z-fondu-regenerace-mestske-pamatkove-zony-mesta-valasske-mezirici-zadost-o-dotace-z-fondu-regenerace-mpz/d-4569/p1=17670
https://www.valasskemezirici.cz/pravidla-pro-poskytovani-dotaci-z-fondu-regenerace-mestske-pamatkove-zony-mesta-valasske-mezirici-zadost-o-dotace-z-fondu-regenerace-mpz/d-4569/p1=17670

