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Žádost o zveřejnění informací na úřední desce 
Vážená paní, 
vážený pane, 

statutární město Opava, zastoupeno Magistrátem města Opavy, odborem rozvoje města a strategického 
plánování, ve spolupráci s Ministerstvem kultury České republiky vyhlašuje  

VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI 

v souladu se Zásadami pro užití neinvestičních prostředků z rozpočtu Ministerstva kultury stanovených 
pro program Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností. V příloze 
tohoto dopisu Vám zasíláme: 

1. Výzva k předkládání žádostí o finanční příspěvek. 

2. Ministerstvo kultury České republiky, odbor památkové péče – vyhlášení dotačního programu 
„Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“ na rok 2020. 

3. Zásady pro užití neinvestičních prostředků z rozpočtu Ministerstva kultury stanovených 
pro program „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou 
působností”, č. j. MK 84154/2018 OPP. 

4. Podmínky pro přiznání příspěvku z programu v roce 2020. 

5. Žádost o státní dotaci v roce 2020. 

6. Žádost o zařazení do programu „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí 
s rozšířenou působností” v roce 2020. 

7. Čestné prohlášení o vypořádání závazků ke státu, včetně sociálního a zdravotního (tiskopis 
formuláře F 1. k žádosti). 

8. Barevná fotodokumentace současného technického stavu kulturní památky nebo jejích částí 
podle druhu a rozsahu prací, ke kterým se váže žádost o příspěvek, a alespoň 1 celkové foto 
objektu (tiskopis formuláře F 2. k žádosti). 

9. V případě zmocnění k zastoupení – plná moc vlastníka – ne starší 3 měsíců k datu podání žádosti 
(originál nebo úředně ověřená kopie). (tiskopis formuláře F 3. k žádosti). 

10. V případě nedostatku finančních prostředků na krytí nákladů obnovy nemovité kulturní památky – 
čestné prohlášení o nedostatku – podepsaný originál (tiskopis formuláře F 4. k žádosti). 

11. Legenda vlastnictví. 

Váš dopis zn.:  

Ze dne:  

Naše značka: MMOP  11934/2020/RMSP/Do 

Vyřizuje: Ing. Martin Dostál 

Pracoviště: odbor rozvoje města a strategického plánování 

Telefon: 553 756 402  

Fax: 553 756 141 

E-mail: martin.dostal@opava-city.cz 

Datum: 27. 01. 2020 
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12. Formulář vyúčtování finančního příspěvku za rok 2020 v rámci programu „Podpora obnovy 
kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“. 

V této souvislosti Vás žádáme, aby tato výzva byla zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup.  

Dále Vás žádáme, aby výše uvedené informace byly vyvěšeny způsobem v místě obvyklým – na úřední 
desce Vašeho obecního či městského úřadu, úřadu městské části nebo magistrátu, a to po celou dobu 
trvání výzvy, tj. do 28. 02. 2020.  

Potvrzení o vyvěšení a sejmutí citovaných informací nám, prosím, zašlete zpět. 

 

Ing. Martin DOSTÁL, v. r. 
pověřen řízením odboru rozvoje města  
a strategického plánování 
Magistrát města Opavy 

Za správnost a úplnost údajů odpovídá: 
Ing. Martin Dostál, pověřen řízením odboru rozvoje města a strategického plánování, Magistrát města Opavy 

Přílohy 
1x Výzva k předkládání žádostí o finanční příspěvek 
1x Ministerstvo kultury České republiky, odbor památkové péče – vyhlášení dotačního programu „Podpora 

obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“ na rok 2020 
1x Zásady pro užití neinvestičních prostředků z rozpočtu Ministerstva kultury stanovených pro program 

„Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností”, č. j. MK 84154/2018 
OPP 

1x Podmínky pro přiznání příspěvku z programu v roce 2020 
1x Žádost o státní dotaci v roce 2020 
1x Žádost o zařazení do programu „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou 

působností” v roce 2020 
1x Čestné prohlášení o vypořádání závazků ke státu, včetně sociálního a zdravotního pojištění (tiskopis 

formuláře F 1. k žádosti) 
1x Barevná fotodokumentace současného technického stavu kulturní památky nebo jejích částí podle druhu 

a rozsahu prací, ke kterým se váže žádost o příspěvek, a alespoň 1 celkové foto objektu (tiskopis 
formuláře F 2. k žádosti) 

1x V případě zmocnění k zastoupení – plná moc vlastníka – ne starší 3 měsíců k datu podání žádosti 
(originál nebo úředně ověřená kopie). (tiskopis formuláře F 3. k žádosti) 

1x V případě nedostatku finančních prostředků na krytí nákladů obnovy nemovité kulturní památky – čestné 
prohlášení o nedostatku – podepsaný originál (tiskopis formuláře F 4. k žádosti) 

1x Legenda vlastnictví 
1x Formulář vyúčtování finančního příspěvku za rok 2020 v rámci programu „Podpora obnovy kulturních 

památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“ 

Rozdělovník: 

 Magistrát města Opavy, odbor právní a organizační  Obec Bratříkovice 
 Městská část Komárov  Obec Brumovice 
 Městská část Malé Hoštice  Obec Budišovice 
 Městská část Milostovice  Obec Dolní Životice 
 Městská část Podvihov  Obec Háj ve Slezsku  
 Městská část Suché Lazce  Obec Hlavnice 
 Městská část Vávrovice  Obec Hlubočec 
 Městská část Vlaštovičky  Obec Hněvošice 
 Městská část Zlatníky  Obec Holasovice 
 Obec Branka u Opavy  Obec Hrabyně 
 Město Hradec nad Moravicí  Obec Mokré Lazce 
 Obec Chlebičov  Obec Neplachovice 
 Obec Chvalíkovice  Obec Nové Sedlice 
 Obec Jakartovice  Obec Oldřišov 
 Obec Jezdkovice  Obec Otice 
 Obec Kyjovice  Obec Pustá Polom 
 Obec Lhotka u Litultovic  Obec Raduň 
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 Městys Litultovice  Obec Skřipov 
 Obec Mikolajice  Obec Slavkov 
 Obec Mladecko  Obec Služovice 
 Obec Sosnová  Obec Stěbořice 
 Obec Štáblovice  Obec Štítina 
 Obec Těškovice  Obec Uhlířov 
 Obec Velké Heraltice  Obec Velké Hoštice 
 Obec Vršovice  
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