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Název programu

Program Města Nový Jičín na podporu estetizace objektů – dotace ex post

II.

Vyhlašovatel programu, poskytovatel dotace

Vyhlašovatelem Programu Města Nový Jičín na podporu estetizace objektů – dotace ex post
(dále také „Program“) a poskytovatelem dotace je Město Nový Jičín, Masarykovo nám. 1/1,
741 01 Nový Jičín, IČ 00298212 (dále také „Město“).

III.

Úvodní ustanovení

Poskytování dotací z Programu Města Nový Jičín na podporu estetizace objektů – dotace ex
post se realizuje v souladu s následujícími právními normami:
- zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění,
- zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném
znění,
- zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých
zákonů, (zákon o finanční kontrole), v platném znění,
- zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), v platném znění,
- zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění,
- zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavební řádu (stavební zákon),
v platném znění,
- zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění.
Dále se poskytování těchto dotací řídí směrnicí Poskytování dotací a návratných finančních
výpomocí z rozpočtu Města Nový Jičín schválenou usnesením zastupitelstva města
č. 105/4/2015 ze dne 27.8.2015.
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IV.

Cíl programu (účelové určení)

1. Cílem Programu je finančně podpořit a motivovat vlastníky objektů se zanedbaným
vzhledem v Městské památkové rezervaci Nový Jičín (dále jen „MPR“) a jejím ochranném
pásmu, ve zvlášť odůvodněných případech i mimo MPR a její ochranné pásmo, k jejich
opravám, úpravám a rekonstrukcím, které zvýší estetickou hodnotu objektů.
2. Předmětem podpory jsou projekty, kterými byla provedena a dokončena realizace úprav
fasád, dále komínů, střech, klempířských a truhlářských výrobků a drobné stavební úpravy
zvyšující estetickou úroveň objektů.

V.

Vymezení okruhu žadatelů

1. Tento Program je určen pro fyzické osoby, které vlastní objekty na území MPR a jejího
ochranného pásma.
2. Ve zvlášť odůvodněných případech je určen i pro fyzické osoby, které vlastní objekt
mimo MPR a její ochranné pásmo na území města.
3. Žadatelé o poskytnutí dotace musí mít vyrovnány veškeré finanční a jiné závazky vůči
Městu Nový Jičín. Tuto skutečnost doloží písemným čestným prohlášením.

VI.

Podmínky pro poskytování dotací

1. Na poskytnutí dotace není právní nárok.
2. Poskytnutí dotace nezakládá jejímu příjemci nárok na další dotace z rozpočtu Města Nový
Jičín na realizaci projektů v následujícím období.
3. Na tentýž projekt není možné čerpat dotaci z více než jednoho Programu Města najednou.
4. Dotace na estetizaci objektů se vztahuje na objekty ve vlastnictví fyzických osob
nacházející se v MPR a jejím ochranném pásmu, ve zvlášť odůvodněných případech
i na objekty ve vlastnictví fyzických osob nacházející se mimo MPR a její ochranné
pásmo na území města.
5. Dotaci na estetizaci lze poskytnout na provedenou a dokončenou realizaci úprav fasád,
dále komínů, střech, klempířských a truhlářských výrobků, drobné stavební úpravy
zvyšující estetickou úroveň objektů, které byly odsouhlaseny stavebním úřadem
a orgánem památkové péče.
6. Dotace bude poskytnuta těm žadatelům, kteří podali žádost o poskytnutí dotace nejpozději
ve lhůtě 18měsíců od ukončení realizace projektu.
7. Výše jednotlivých schvalovaných dotací je závislá na schváleném rozpočtu Programu
na podporu estetizace objektů.
8. Objem finančních prostředků pro Program pro rok 2015 je usnesením zastupitelstva města

č. 38/1/2014 ze dne 18.12.2014 stanoven ve výši 450 000 Kč.
9. Celková výše dotace z Programu se bude odvíjet od dosaženého bodového hodnocení
dle stanovených kritérií pro hodnocení žádosti uvedených v příloze č. 2 tohoto programu
a bude omezena maximální částkou.
10. Minimální výše poskytnuté dotace je 1 000 Kč.
11. Maximální výše poskytnuté dotace je 20 % uznatelných výdajů, nejvýše však 120 000 Kč.
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12. Dotace se poskytuje na základě uzavřené písemné veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
dotace v souladu s rozhodnutím zastupitelstva města. Tuto smlouvu za poskytovatele
podepisuje starosta města, v jeho nepřítomnosti místostarosta města.
13. Poskytnutá dotace je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné
správě, v platném znění, veřejnou finanční podporou a vztahují se na ni všechna
ustanovení tohoto zákona.

VII.

Uznatelné výdaje projektu

1. Za uznatelné výdaje pro získání dotace jsou považovány výdaje, které byly vynaloženy
v souladu s podmínkami vyhlášeného Programu, a to výdaje, které:
a) vznikly žadateli v období realizace obnovy objektu,
b) byly žadatelem prokazatelně uhrazeny,
c) prokazatelně souvisí s obnovou objektu, tj. jsou výdaji na práce zajišťující zvýšení
estetické hodnoty objektu jako je údržba, oprava, rekonstrukce, apod.
2. Výdaje nesplňující podmínky dle odst. 1 jsou neuznatelné. Neuznatelnými výdaji jsou
zejména výdaje na:
a) práce spojené s obnovou objektu prováděné svépomocí,
b) koupi nemovitosti,
c) zpracování projektové dokumentace,
d) výkon stavebního dozoru, úhradu správních a místních poplatků,
e) pronájem a stavbu lešení.

VIII.

Podání žádosti o dotaci

1. Žadatel podává žádost vždy písemně s řádným odůvodněním požadavku.
2. Dotaci lze poskytnout pouze na základě řádně podané žádosti. Za řádně podanou žádost
se považuje ve všech bodech vyplněná žádost:
a) podaná v souladu s vyhlášeným Programem,
b) podaná žadatelem vymezeným v Programu,
c) podaná písemně ve stanovené lhůtě (žádost je podaná včas, je-li doručena
na podatelnu Městského úřadu Nový Jičín poslední den lhůty pro podání žádosti),
d) na předepsaném formuláři se všemi povinnými přílohami, který je přílohou č. 1 tohoto
Programu,
e) v obálce označené názvem věcně příslušného odboru městského úřadu (tj. „Odbor
územního plánování a stavebního řádu“) a názvem vyhlášeného dotačního programu
(tj. „Program Města Nový Jičín na podporu estetizace objektů - dotace ex post“).
Adresa pro zaslání písemné žádosti: Město Nový Jičín, Masarykovo nám. 1/1, 741 01
Nový Jičín
Adresa pro osobní podání písemné žádosti: Město Nový Jičín, Divadelní 1, 741 01 Nový
Jičín
3. Žadatel o dotaci z rozpočtu Města zcela odpovídá za pravdivost údajů uvedených
v žádosti.
4. Lhůta pro podání žádosti: od 1. 10. 2015 do 30. 10. 2015 (nejpozději ve lhůtě 18měsíců
od ukončení realizace projektu).
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5. Pokud bude žádost vykazovat nedostatky, vyzve administrátor Programu žadatele k jejich
odstranění ve lhůtě stanovené administrátorem.
6. Všechny došlé žádosti včetně jejich příloh se archivují po dobu 10let a žadatelům
nevracejí.

IX.

Administrátor programu - kontaktní osoby

1. Věcně příslušným odborem a administrátorem Programu je Odbor územního plánování
a stavebního řádu Městského úřadu Nový Jičín.
2. Kontaktní osoby:
o Ing. Kateřina Riedlová, tel. 556 768 380, e-mail: kriedlova@novyjicin-town.cz
o Ing. arch. Jitka Pospíšilová, tel. 556 768 276, e-mail: jpospisilova@novyjicin-town.cz

X.

Vyhodnocování a rozhodování o žádosti

1. Administrátor posoudí, zda žádost splnila věcné a formální náležitosti.
V případě:

nesplnění podmínek pro poskytnutí dotace, nebo

zjištění nepravdivých údajů uvedených v žádosti, nebo

zjištění formálních nedostatků, které nebyly ani přes písemnou výzvu
odstraněny,
bude žádost po projednání v Hodnotící skupině předložena zastupitelstvu města
s nedoporučujícím stanoviskem pro rozhodnutí o žádosti.
2. Řádně podané žádosti budou posuzovány po obsahové stránce Hodnotící skupinou
dle stanovených kritérií pro hodnocení žádosti. Kritéria pro hodnocení žádosti o dotaci
jsou stanovena v příloze č. 2 tohoto Programu.
3. Zastupitelstvo města rozhodne o poskytnutí dotace žadateli, její výši a účelu,
a o neposkytnutí dotace neúspěšným žadatelům nejpozději do konce roku 2015.

XI.

Seznam příloh programu

Příloha č. 1
Příloha č. 2
Příloha č. 3

XII.

Žádost o poskytnutí dotace
Kritéria pro hodnocení žádosti
Vzor smlouvy o poskytnutí dotace

Závěrečná ustanovení

Tento Program byl schválen usnesením zastupitelstva města č. 105/4/2015 ze dne 27.8.2015
a vyhlašuje se (nabývá účinnosti) zveřejněním na úřední desce Města Nový Jičín způsobem
umožňujícím dálkový přístup.
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