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Statutární město Opava ve spolupráci  
s Ministerstvem kultury České republiky 

vyhlašuje  

VÝZVU 
K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O FINANČNÍ PŘÍSPĚVEK 

v souladu se Zásadami pro užití neinvestičních prostředků z rozpočtu Ministerstva kultury  
stanovených pro program Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí 

s rozšířenou působností na rok 2023 

1. Číslo výzvy: 
01 

2. Oblast podpory: 
Finanční prostředky v Programu jsou určeny na zachování a obnovu nemovitých kulturních památek, 
které se nalézají mimo památkové rezervace a zóny, nejsou národními kulturními památkami a nejsou 
ve vlastnictví České republiky, popř. na obnovu movité kulturní památky pevně spojené se stavbou, 
jako jsou např. oltáře nebo varhany v kostelech, pokud je tato stavba kulturní památkou, a dále 
na obnovu movitých kulturních památek v případě, že se nejedná o restaurování (např. obnova 
kolejových vozidel, strojů apod.).  

3. Oprávněný žadatel: 
Žadatelem o poskytnutí příspěvku je vlastník kulturní památky uvedený v bodě 2 této výzvy. 

4. Finanční alokace pro rok 2023: 
606.000 Kč 

5. Minimální podíl vlastníka kulturní památky: 
Minimální podíl vlastníka kulturní památky je 20 % z nákladů, k nimž se váže poskytnutý příspěvek. 
Minimální výše příspěvku je 50.000 Kč. Výjimka platí pouze tehdy, kdy kvóta pro příslušnou obec 
s rozšířenou působností je nižší než 100 tis. Kč. V tom případě může obec s rozšířenou působností 
rozdělit kvótu na dva příspěvky.  

Žádost o finanční příspěvek musí být vždy zaokrouhlena na celé tis. Kč. 

Na příspěvek není právní nárok. 

6. Z programu nelze hradit tyto 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; 



   

 2 

n) veškeré vedlejší rozpočtové náklady (vyjma zařízení staveniště do 3,5 %); 

o) položka v rozpočtu – rezerva; 

p) DPH – v případě, že vlastník je plátcem; 

r) režijní náklady, cestovné, dopravné, revize, náklady za ubytování, koordinační činnost, zábory 
veřejného prostranství. 

Příspěvek v Programu nelze poskytnout, jestliže byl na stejnou kulturní památku 
(s jedním rejstříkovým číslem ÚSKP) ve stejném roce poskytnut jiný příspěvek z ostatních 
programů ministerstva v oblasti památkové péče. Toto neplatí pouze v případě, kdy kulturní 
památku s jedním rejstříkovým číslem ÚSKP vlastní více vlastníků. O případných výjimkách 
rozhoduje Ministerstvo kultury. Součástí finančního podílu vlastníka může být příspěvek 
poskytnutý z rozpočtu obce nebo kraje, příspěvek nadací nebo jiných subjektů. 

Upozornění: Pokud ceny rozpočtu budou výrazně převyšovat ceny obvyklé, Ministerstvo 
kultury ČR si vyhrazuje právo snížit navržený příspěvek, respektive příspěvek neudělit. 

7. Příspěvek nebude poskytnut tomu žadateli, který podle zjištění Ministerstva kultury 
České republiky: 

a) neprovedl s MK finanční vypořádání příspěvku, který mu MK poskytlo v předchozím roce,  

b) nevrátil do státního rozpočtu příspěvek nebo jeho část, který mu MK poskytlo v předchozím roce 
a který nepoužil,  

c) použil příspěvek, který mu MK poskytlo v předchozím roce, v rozporu se závazným stanoviskem 
nebo bez závazného stanoviska,  

d) použil příspěvek, který mu MK poskytlo v předchozím roce, v rozporu se stanoveným účelem.  

Proti rozhodnutí o poskytnutí příspěvku lze podle ustanovení § 152 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, v platném znění, podat ve lhůtě 15 dnů od jeho doručení rozklad. Lhůta pro podání 
rozkladu počíná běžet podle § 40 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, dnem 
následujícím po dni, kdy bylo toto rozhodnutí oznámeno doručením jeho písemného vyhotovení. 

8. Místo realizace projektů: 
Územní obvod obce s rozšířenou působností Opava. 

9. Doba trvání projektu/nejpozději možné datum ukončení projektu: 

Zahájení fyzické realizace projektu: 
Příjemce dotace musí zahájit fyzickou realizaci projektu nejdříve ode dne vydání rozhodnutí 
o poskytnutí finančního příspěvku Ministerstvem kultury ČR vydaným v souladu se  zákonem 
č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová 
pravidla) ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči ve znění 
pozdějších předpisů. 

Ukončení fyzické realizace projektu: 
Příjemce dotace musí ukončit fyzickou realizaci projektu včetně odevzdání jeho vyúčtování podle 
podmínek vydaného rozhodnutí o poskytnutí dotace Ministerstvem kultury České republiky, nejpozději 
do 31. 12. 2023. 

10. Termín výzvy 
Datum vyhlášení výzvy: 
30. 01. 2023 

Lhůta pro příjem žádostí o dotaci: 
28. 02. 2023 do 13.00 hodin 

11. Místo předkládání žádostí o dotaci: 
Osobně v místě sídla obecního úřadu obce s rozšířenou působností, Magistrát města Opavy, 
Horní náměstí 69, 746 01 Opava (dále jen „odbor“) v době stanovených úředních hodin. Odbor sídlí 
v budově, Horní náměstí 67. 

Poštou na adresu: Magistrát města Opavy, odbor rozvoje města a strategického plánování, 
Horní náměstí 69, 746 01 Opava 
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12. Kritéria pro poskytnutí dotace: 
Výběr žádosti o dotaci bude proveden v souladu se Zásadami pro užití neinvestičních prostředků 
z rozpočtu Ministerstva kultury stanovených pro program Podpora obnovy kulturních památek 
prostřednictvím obcí s rozšířenou působností. 

13. Náležitosti žádostí o poskytnutí dotace 
Náležitosti žádosti o poskytnutí dotace včetně formuláře žádosti a jeho příloh jsou uvedeny 
v Zásadách pro užití neinvestičních prostředků z rozpočtu Ministerstva kultury stanovených 
pro program Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností. 

14. Další informace 
Všechny náležitosti, vztahující se k realizaci dotačního programu, jsou dále uvedeny na internetové 
adrese: http://www.opava-city.cz. 

Informace o programu poskytuje: 
Magistrát města Opavy 
odbor rozvoje města a strategického plánování 
Ing. Martin Dostál 
tel:  553 756 402 
GSM: 604 229 417 
e-mail: martin.dostal@opava-city.cz 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Tomáš NAVRÁTIL, v. r.  
primátor 

Tato výzva se zveřejní též způsobem umožňujícím dálkový přístup. 

Tato výzva musí být vyvěšena způsobem v místě obvyklým – na úředních deskách obecních 
a městských úřadů ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Opava, a to po celou dobu 
trvání výzvy, tj. do 28. 02. 2023. 

http://www.opava-city.cz/
mailto:martin.dostal@opava-city.cz
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Seznam příloh výzvy: 

Příloha 1 
Ministerstvo kultury České republiky, odbor památkové péče – vyhlášení dotačního programu 
„Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“ na rok 2021. 

Příloha 2 
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 

Příloha 3 
Podmínky pro přiznání příspěvku z programu v roce 2023. 

Příloha 4 
Žádost o státní dotaci v roce 2023. 

Příloha 5 
Žádost o zařazení do programu „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí 
s rozšířenou působností” v roce 2023. 

Příloha 6 
Čestné prohlášení o vypořádání závazků ke státu, včetně sociálního a zdravotního (tiskopis formuláře 
F 1. k žádosti). 

Příloha 7 
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). 

Příloha 8 
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). 

Příloha 9 
V případě nedostatku finančních prostředků na krytí nákladů obnovy nemovité kulturní památky – 
čestné prohlášení o nedostatku – podepsaný originál (tiskopis formuláře F 4. k žádosti). 

Příloha 10 
Legenda vlastnictví 

Příloha 11 
Formulář vyúčtování finančního příspěvku za rok 2023 v rámci programu „Podpora obnovy kulturních 
památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“ 
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Magistrát města Opavy 
Vyvěšeno dne:      Sejmuto dne:  
_________________________________________________________________________________ 
Úřad městské části Komárov  
Vyvěšeno dne:      Sejmuto dne:  
_________________________________________________________________________________ 
Úřad městské části Malé Hoštice 
Vyvěšeno dne:      Sejmuto dne:  
_________________________________________________________________________________ 
Úřad městské části Milostovice 
Vyvěšeno dne:      Sejmuto dne:  
_________________________________________________________________________________ 
Úřad městské části Podvihov 
Vyvěšeno dne:      Sejmuto dne:  
_________________________________________________________________________________ 
Úřad městské části Suché Lazce 
Vyvěšeno dne:      Sejmuto dne:  
_________________________________________________________________________________ 
Úřad městské části Vávrovice 
Vyvěšeno dne:      Sejmuto dne:  
_________________________________________________________________________________ 
Úřad městské části Vlaštovičky 
Vyvěšeno dne:      Sejmuto dne:  
_________________________________________________________________________________ 
Úřad městské části Zlatníky 
Vyvěšeno dne:      Sejmuto dne:  
_________________________________________________________________________________ 
Obecní úřad Branka u Opavy 
Vyvěšeno dne:      Sejmuto dne:  
_________________________________________________________________________________ 
Obecní úřad Bratříkovice  
Vyvěšeno dne:      Sejmuto dne:  
_________________________________________________________________________________ 
Obecní úřad Brumovice  
Vyvěšeno dne:      Sejmuto dne:  
_________________________________________________________________________________ 
Obecní úřad Budišovice 
Vyvěšeno dne:      Sejmuto dne:  
_________________________________________________________________________________ 
Obecní úřad Dolní Životice 
Vyvěšeno dne:      Sejmuto dne:  
_________________________________________________________________________________ 
Obecní úřad Háj ve Slezsku 
Vyvěšeno dne:      Sejmuto dne:  
_________________________________________________________________________________ 
Obecní úřad Hlavnice 
Vyvěšeno dne:      Sejmuto dne:  
_________________________________________________________________________________ 
Obecní úřad Hlubočec 
Vyvěšeno dne:      Sejmuto dne:  
_________________________________________________________________________________ 
Obecní úřad Hněvošice  
Vyvěšeno dne:      Sejmuto dne:  
_________________________________________________________________________________ 
Obecní úřad Holasovice 
Vyvěšeno dne:      Sejmuto dne:  
_________________________________________________________________________________ 
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Obecní úřad Hrabyně 
Vyvěšeno dne:      Sejmuto dne:  
_________________________________________________________________________________ 
Městský úřad Hradec nad Moravicí 
Vyvěšeno dne:      Sejmuto dne:  
_________________________________________________________________________________ 
Obecní úřad Chlebičov 
Vyvěšeno dne:      Sejmuto dne:  
_________________________________________________________________________________ 
Obecní úřad Chvalíkovice 
Vyvěšeno dne:      Sejmuto dne:  
_________________________________________________________________________________ 
Obecní úřad Jakartovice 
Vyvěšeno dne:      Sejmuto dne:  
_________________________________________________________________________________ 
Obecní úřad Jezdkovice 
Vyvěšeno dne:      Sejmuto dne:  
_________________________________________________________________________________ 
Obecní úřad Kyjovice 
Vyvěšeno dne:      Sejmuto dne:  
_________________________________________________________________________________ 
Obecní úřad Lhotka u Litultovic 
Vyvěšeno dne:      Sejmuto dne:  
_________________________________________________________________________________ 
Úřad městyse Litultovice 
Vyvěšeno dne:      Sejmuto dne:  
_________________________________________________________________________________ 
Obecní úřad Mikolajice 
Vyvěšeno dne:      Sejmuto dne:  
_________________________________________________________________________________ 
Obecní úřad Mladecko 
Vyvěšeno dne:      Sejmuto dne:  
_________________________________________________________________________________ 
Obecní úřad Mokré Lazce 
Vyvěšeno dne:      Sejmuto dne:  
_________________________________________________________________________________ 
Obecní úřad Neplachovice 
Vyvěšeno dne:      Sejmuto dne:  
_________________________________________________________________________________ 
Obecní úřad Nové Sedlice 
Vyvěšeno dne:      Sejmuto dne:  
_________________________________________________________________________________ 
Obecní úřad Oldřišov 
Vyvěšeno dne:      Sejmuto dne:  
_________________________________________________________________________________ 
Obecní úřad Otice 
Vyvěšeno dne:      Sejmuto dne:  
_________________________________________________________________________________ 
Obecní úřad Pustá Polom 
Vyvěšeno dne:      Sejmuto dne:  
_________________________________________________________________________________ 
Obecní úřad Raduň 
Vyvěšeno dne:      Sejmuto dne:  
_________________________________________________________________________________ 
Obecní úřad Skřipov 
Vyvěšeno dne:      Sejmuto dne:  
_________________________________________________________________________________ 
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Obecní úřad Slavkov 
Vyvěšeno dne:      Sejmuto dne:  
_________________________________________________________________________________ 
Obecní úřad Služovice 
Vyvěšeno dne:      Sejmuto dne:  
_________________________________________________________________________________ 
Obecní úřad Sosnová 
Vyvěšeno dne:      Sejmuto dne:  
_________________________________________________________________________________ 
Obecní úřad Stěbořice  
Vyvěšeno dne:      Sejmuto dne:  
_________________________________________________________________________________ 
Obecní úřad Štáblovice 
Vyvěšeno dne:      Sejmuto dne:  
_________________________________________________________________________________ 
Obecní úřad Štítina 
Vyvěšeno dne:      Sejmuto dne:  
_________________________________________________________________________________ 
Obecní úřad Těškovice 
Vyvěšeno dne:      Sejmuto dne:  
_________________________________________________________________________________ 
Obecní úřad Uhlířov 
Vyvěšeno dne:      Sejmuto dne:  
_________________________________________________________________________________ 
Obecní úřad Velké Heraltice  
Vyvěšeno dne:      Sejmuto dne:  
_________________________________________________________________________________ 
Obecní úřad Velké Hoštice 
Vyvěšeno dne:      Sejmuto dne:  
_________________________________________________________________________________ 
Obecní úřad Vršovice 
Vyvěšeno dne:       Sejmuto dne:  
_________________________________________________________________________________ 

Obdrží: 
 Osoby (fyzické a právnické) – potenciální žadatelé o dotaci 
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