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Ministerstvo kultury 
 
Maltézské náměstí 471/1 telefon: 257 085 111 
P.O.BOX 74 fax: 224 318 155 
118 11 Praha 1 – Malá Strana e-mail: posta@mkcr.cz 

 

 

 

+NLDSY118F4JV+ 
Statutární město Přerov 
Bratrská   34 
750 11   P ř e r o v   
 
 
Váš dopis značky                                                    Naše značka                        Vyřizuje / linka      V Praze dne 
Č.j. MMPr/043594/2014/STAV/ŽP/Bř    č.j. MK 34482/2014 OPP      Ing. M. Exnarová/487     8. července 2014 
 
 
Věc: Rozhodnutí Ministerstva kultury o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu 

Statutárnímu městu Přerov v Programu regenerace městských památkových rezervací a 

městských památkových zón na rok 2014 

 

R o z h o d n u t í 
 

Ministerstvo kultury se sídlem Maltézské náměstí 1, Praha 1 - Malá Strana, na základě 
žádosti Statutárního města Přerov ze dne 9. 4. 2014, č.j. MMPr/043594/2014/STAV/ŽP/Bř,        
jehož jménem jednal primátor Ing. Jiří Lajtoch, poskytuje podle § 14 zákona č. 218/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech a o změně souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění 
pozdějších předpisů, v rámci státní finanční podpory v Programu regenerace městských 

památkových rezervací a městských památkových zón v roce 2014 (dále jen „Program“), 
schváleném usnesením vlády České republiky ze  dne 25. 3. 1992 č. 209, Statutárnímu 

městu Přerov, se sídlem Bratrská    34, 750 11   Přerov, IČ: 00301825, 
 

účelovou dotaci ze státního rozpočtu ve výši 200 000,- Kč 
(slovy: dvě stě tisíc korun českých)  

 
pro poskytování příspěvků na obnovu nemovitých kulturních památek a movitých kulturních 
památek pevně spojených se stavbami, která jsou kulturními památkami, na území 
Statutárního města Přerov.  

Dotace bude poskytnuta převodem z  rozpočtového výdajového účtu Ministerstva 
kultury vedeného u České národní banky na účet Statutárního města Přerov č.ú.                                     
94-926831/0710. V účetní evidenci bude vedena pod účelovým znakem 34054. 

Nedílnou součástí výroku tohoto rozhodnutí jsou Zásady Ministerstva kultury České 
republiky pro užití a alokaci státní finanční podpory v Programu regenerace městských 
památkových rezervací a městských památkových zón, jejichž úplné znění vyhlásil ministr 
kultury pod č. j. MK 28.808/2010 OPP ze dne 12. 5. 2011, Opatření č.j. MK 63.382/2012 
OPP ze dne 30. 5. 2013, jímž se mění a doplňují Zásady Ministerstva kultury České republiky 
pro užití a alokaci státní finanční podpory v Programu regenerace městských památkových 
rezervací a městských památkových zón a Rozpis účelové dotace poskytnuté ze státního 
rozpočtu v Programu regenerace městských památkových rezervací a městských 
památkových zón na rok 2014 pro Statutární město Přerov – městskou památkovou zónu 
Přerov (dále jen „Rozpis dotace“). 
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Pro použití dotace se podle § 14 odst. 3 písm. g) zákona č. 218/2000 Sb. stanovují tyto 
podmínky: 
1. Dotace bude použita pro poskytování příspěvků na obnovu kulturních památek 

nacházejících se na území městské památkové zóny Statutárního města Přerov v rozsahu 
dle Rozpisu dotace. 

2. Z dotace Statutární město Přerov poskytne vlastníkům kulturních památek podle 
podmínky č. 1 finanční příspěvky podle § 16 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní 
památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Příspěvek“), jsou-li splněny 
podmínky finanční spoluúčasti dotčených subjektů (vlastníka a obce) stanovené zásadami 
Programu. 

3. Příspěvek je přísně účelový a může být poskytnut jen na úhradu prací zabezpečujících 
uchování souhrnné památkové hodnoty kulturní památky, nikoli na modernizace a jiné  
práce prováděné v zájmu vlastníka, které nejsou pro uchování souhrnné památkové 
hodnoty kulturní památky nezbytné. 

4. Příspěvek nebude poskytnut na tutéž akci obnovy kulturní památky, na kterou je 
poskytován příspěvek v rámci ostatních programů Ministerstva kultury na úseku státní 
památkové péče v roce 2014 podle § 16 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb.  

5. Příspěvek může být poskytnut pouze na úhradu prací prováděných od 1. 1. 2014 do 31. 
12. 2014, přičemž poukázání příspěvku a úhrada za provedené práce musí být provedena 
v roce 2014. 

6. Nevyčerpané finanční prostředky po skončení roku odvede Statutární město Přerov na 
depozitní účet Ministerstva kultury u České národní banky v Praze č. ú. 6015-
3424001/0710 nejpozději do 15. 2. 2015. Vrácené částky budou označeny variabilním 
symbolem, tj. 3405434482. Po stanoveném termínu 15. 2. 2015 zašle Statutární město 
Přerov tyto finanční prostředky příslušnému finančnímu úřadu. 

7. Do 15. 1. 2015 Statutární město Přerov Ministerstvu kultury finančně vypořádá dotaci 
jako celek a současně v členění podle jednotlivých akcí obnovy kulturních památek, resp. 
příspěvků, pro účely evidence zašle Statutární město Přerov tabulkový přehled příspěvků 
poskytnutých z dotace za rok 2014, a to s údaji v tomto členění: město (obec) / 
identifikace (označení) kulturní památky / specifikace prací (účelu příspěvku) / 
identifikace vlastníka (příjemce příspěvku) / náklady vynaložené na obnovu kulturní 
památky v roce 2014 (celkové) / z toho podíl vlastníka / podíl města (obce) / výše 
poskytnutého příspěvku / popř. částka odpovídající vrácenému příspěvku nebo vrácené 
části příspěvku, a to v písemné podobě. Jako vyhodnocení akcí obnovy kulturních 
památek bude Ministerstvu kultury do 15. 1. 2015 zaslána fotodokumentace vypovídající 
o průběhu a výsledku obnovy kulturních památek v roce 2014. 

8. Každý právní titul poskytnutí příspěvku a každý právní titul k poskytnutí spolupodílu  
města zašle Statutární město Přerov v kopii na vědomí Národnímu památkovému ústavu, 
územnímu odbornému pracovišti v Olomouci, který zabezpečuje jako odborná organizace 
státní památkové péče odborný dohled nad prováděním prací a Ministerstvu kultury, a to 
současně s jeho vyhotovením.  

9. Jakákoliv změna díla bude Ministerstvu kultury písemně oznámena s uvedením důvodu 
bez zbytečného prodlení, nejpozději do 10. 12. 2014. V případě, že se akce obnovy 
neuskuteční, Statutární město Přerov tuto skutečnost písemně oznámí Ministerstvu kultury 
bezodkladně poté, co tuto skutečnost zjistilo. Změna identifikačních údajů uvedených 
v žádosti, k níž došlo v období od podání žádosti až do skončení období, na které byl 
příspěvek poskytnut, musí být příjemcem příspěvku Ministerstvu kultury ohlášena do 14 
dnů od této změny. 

 
Porušení nebo nesplnění stanovených podmínek, jakož i neodvedení nevyčerpaných 

prostředků do státního rozpočtu v souladu s vyhláškou č. 52/2008 Sb., kterou se stanoví 
zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními 
aktivy nebo Národním fondem, je porušením rozpočtové kázně, za které může podle § 44a 
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zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů 
(rozpočtová pravidla), v platném znění, uložit místně příslušný finanční úřad odvod za 
porušení rozpočtové kázně a penále. Za méně závažné porušení povinností příjemce dotace se 
ve smyslu § 14 odst. 5 zákona č. 218/2000 Sb. považují podmínky č. 4, 7, 8 a 9 [§ 14 odst. 5 a 
§ 44a, odst. 4, písm. a), výše uvedeného zákona]. 
 
 

O d ů v o d n ě n í 
 

Ministerstvo kultury na základě žádosti Statutárního města Přerov, Bratrská    34,             
750 11   Přerov, IČ: 00301825, ze dne 9. 4. 2014, č.j. MMPr/043594/2014/STAV/ŽP/Bř, 
doručené 14. 4. 2014, jehož jménem jednal primátor Ing. Jiří Lajtoch, zahájilo řízení o 
poskytnutí dotace v Programu v roce 2014 pro Statutární město Přerov, podle § 14 odst. 2 
zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně souvisejících zákonů 
(rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů. Po projednání v Ústřední komisi 
Ministerstva kultury pro Program regenerace městských památkových rezervací a městských 
památkových zón dne 6. 2. 2014, posouzení žádosti a ověření jedné akce obnovy předložené 
k zařazení do Programu na rok 2014, a uvedené v rozpisu dotace, rozhodlo tak, jak je uvedeno 
ve výroku tohoto rozhodnutí. 

Na použití a čerpání dotace se vztahuje zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech a o změně souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších 
předpisů. Způsob nakládání s prostředky rozpočtu Statutárního města Přerov podle zákona            
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, 
zůstává tímto rozhodnutím nedotčen; příspěvek v Programu je jiným výdajem                               
obce uskutečňovaným v rámci její působnosti v souladu s § 9 odst. 1 písm. i) zákona                       
č. 250/2000 Sb. 

Příjemce dotace informuje příjemce příspěvku o povinnosti na základě § 34 zákona           
č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, umožnit pracovníkům 
Ministerstva kultury a osobám pověřeným plněním úkolů státní památkové péče, tj. včetně 
zaměstnanců Národního památkového ústavu a obce pověřené dozorem podle § 29 odst. 2 
písm. g) památkového zákona, přístup do nemovité kulturní památky za účelem provedení 
kontroly související s poskytnutím příspěvku, a dále nahlédnout do příslušných dokladů a 
poskytnout jim k tomu potřebné údaje a vysvětlení. Vlastník je povinen oznámit Národnímu 
památkového ústavu a obci pověřené dozorem termín zahájení akce obnovy a předložit jim 
plán kontrolních prohlídek stavby. 

Odborný dohled nad prováděním obnovy nemovité kulturní památky zajišťuje Národní 
památkový ústav, územní odborné pracoviště v Olomouci, jenž je oprávněn během obnovy 
uplatňovat náměty a připomínky z hlediska zajištění zvýšené kvality prováděných prací a 
provádět kontrolu věcné správnosti a hospodárnosti využití příspěvku. V případě zjištěných 
nedostatků neprodleně informuje Ministerstvo kultury a navrhuje opatření k nápravě 
(případně podává návrh na pozastavení čerpání nebo vrácení příspěvku nebo jeho části 
Ministerstvu kultury). 

Poskytnuté finanční prostředky, které hodlá příjemce vrátit Ministerstvu kultury 
v průběhu roku 2014, se vrací na účet Ministerstva kultury, z něhož byly poskytnuty, budou 
označeny variabilním symbolem 3405434482. 

Památkové rezervace a památkové zóny představují významný prvek českého 
kulturního dědictví. Z hlediska čl. 1 Úmluvy o ochraně architektonického dědictví Evropy 
(publikována pod č. 73/2000 Sb. m. s.) jde o architektonické soubory coby prvky 
architektonického dědictví, přičemž podle čl. 6 odst. 1 této úmluvy je Česká republika 
povinna poskytovat finanční podporu na údržbu a restaurování architektonického dědictví. 
Tímto rozhodnutím se Ministerstvo kultury podílí na naplnění zákona o státní památkové péči 
i na plnění povinností stanovených České republice uvedenou mezinárodní úmluvou. 
Předpokládaná obnova kulturních památek nacházejících se v památkových rezervacích a 
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zónách významně přispívá nejen k zachování hodnot jednotlivých kulturních památek, jejichž 
obnova bude s využitím finančních prostředků podle tohoto rozhodnutí provedena, ale i 
k zachování hodnot památkových rezervací a zón jako takových, jakož i k jejich lepšímu 
uplatnění v nejširším významu tohoto pojmu. 
 
 

                                      Poučení 
 

Toto rozhodnutí nabývá právní moci dnem doručení jeho písemného vyhotovení 
příjemci. 

 
 
 
 

Ing. arch. Hana  Š n a j d r o v á 
vedoucí oddělení regenerace kulturních památek 

a památkově chráněných území v odboru památkové péče 
M i n i s t e r s t v a   k u l t u r y 

 
 
Přílohy: 
- Rozpis účelové dotace poskytnuté ze státního rozpočtu v Programu regenerace městských 
památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2014 pro Statutární město 
Přerov – městskou památkovou zónu Přerov. 
- Úplné znění Zásad Ministerstva kultury České republiky pro užití a alokaci státní finanční 
podpory v Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových 
zón, vyhlášené ministrem kultury pod č. j. MK 28.808/2010 OPP ze dne 12. 5. 2011.  
- Opatření, jímž se mění a doplňují Zásady Ministerstva kultury České republiky pro užití a 
alokaci státní finanční podpory v Programu regenerace městských památkových rezervací a 
městských památkových zón, č.j. MK 63.382/2012 OPP ze dne 30. 5. 2013. 
- Formulář pro vyúčtování dotace poskytnuté v Programu regenerace městských památkových 
rezervací a městských památkových zón v roce 2014. 
 
 
 
 
 
 
 
Na vědomí:  
Magistrát města Přerova 
úsek státní památkové péče 
Bratrská   34 
750 11   P ř e r o v 
 
Národní památkový ústav  
územní odborné pracoviště v Olomouci 
Horní náměstí   25  
771 00   O l o m o u c  
 
vlastní 
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Ministerstvo kultury 
 
Maltézské náměstí 471/1 telefon: 257 085 111 
P.O.BOX 74 fax: 224 318 155 
118 11 Praha 1 – Malá Strana e-mail: posta@mkcr.cz 

+NLDSY118F4JV+ 
Statutární město Přerov 
Bratrská   34 
750 11   P ř e r o v   
 
 
 
Váš dopis značky                                                    Naše značka                        Vyřizuje / linka      V Praze dne 
Č.j. MMPr/043594/2014/STAV/ŽP/Bř    č.j. MK 34482/2014 OPP      Ing. M. Exnarová/487     8. července 2014 
 
 
 
Věc:   Poskytnutí dotace ze státního rozpočtu v Programu regenerace městských památkových 
rezervací a městských památkových zón v roce 2014 pro Statutární město Přerov 
 

V příloze Vám zasíláme rozhodnutí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu 
v Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón 
v roce 2014 pro Statutární město Přerov, včetně jeho příloh.  

 
 
S pozdravem 
 
 
 
 

Ing. arch. Hana  Š n a j d r o v á 
vedoucí oddělení regenerace kulturních památek 

a památkově chráněných území v odboru památkové péče 
Ministerstva kultury 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Přílohy dle textu 
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