
Město Nové Město na Moravě

N Á V R H  U S N E S E N Í
14. Zastupi te lstva města

konaného dne 14.12.2020

Diskuze - příslib dotace na nemovitou kulturní památku

Město obdrželo žádost společnosti FJT Invest s.r.o. (dále jen žadatel) o příslib dotace na opravu střechy 
památkově chráněného objektu vodního mlýna v Petrovicích (č.p.16). Žadatel, je vlastníkem objektu od jara 
roku 2020 a plánuje jeho kompletní obnovu se zachováním původní technologie mlýna. Oprava střechy je 1. 
etapa, která má zamezit dalšímu poškozování objektu a technologie zatékáním. Žadatel připravuje podání 
žádosti o dotaci do programu Kraje Vysočina, Fond Vysočiny Památky - Program na podporu obnovy kulturních 
památek. To lze pouze pod podmínkou spolufinancování ze strany obce, na jejímž katastru se památka nachází, 
a to  ve výši 10% z celkové částky.

§ 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

I. Zastupitelstvo města vyjadřuje
podporu při podání žádosti společnosti FJT Invest s.r.o. IČ: 26348390 o dotaci na opravu střechy 
památkově chráněného objektu vodního mlýna v Petrovicích (č.p.16)  na Kraj Vysočina a deklaruje 
připravenost města pomoci společnosti FJT Invest s.r.o. při realizaci opravy střechy mlýna tak, že na 
opravu uvolní částku ve výši 10 % celkových uznatelných nákladů, a to za předpokladu, že se podaří 
společnosti FJT invest s.r.o. získat na tuto akci dotaci Kraje Vysočina.

Stanislav Marek
místostarosta

Předkladatel: Stanislav Marek

Schvalovatel: Ing. Tomáš Vlček

Zpracovatel: Ing. Tomáš Vlček

Vyjádření: FIN doporučuje materiál ke schválení
Státní památková péče:
Vodní mlýn v Petrovicích je výjimečně dochovanou nemovitou kulturní 
památkou, jejíž obnova bude ve snaze zachovat maximum původních 
prvků značně finančně náročná. Požadavky památkové péče přinášejí 
zvýšené náklady na obnovu památky. Proto jsou vyhlašovány dotační 
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programy, které by měly tyto zvýšené náklady alespoň částečně 
kompenzovat, a proto doporučuji schválit předložený materiál.

Na vědomí:

Předpokládaná doba trvání: 00:05

Text důvodové zprávy: Žádost o finanční spoluúčast obce se podává zastupitelstvu z toho 
důvodu, že bez finanční spoluúčasti obce není možné žádat o dotaci z 
Kraje Vysočina. K žádosti o dotaci se dokládá prohlášení obce, na jejímž 
katastrálním území se památka nachází, o finanční spoluúčasti.
Vzhledem k podmínkám žádosti o dotaci na Kraj Vysočina je navrhováno 
přislíbit minimální požadovanou spoluúčast obce, a to ve výši 10%. 
Obdobným způsobem probíhá např. dotační program na obnovu 
historických památek v městské památkové zóně, kdy město k finančním 
prostředkům z ministerstva kultury přidává 10% z vlastních zdrojů. 
Případné poskytnutí dotace bude podmíněno poskytnutím dotace Kraje 
Vysočina a bude schvalováno zastupitelstvem města dle podmínek 
zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech ÚSC.

Program Kraje Vysočina, Fond Vysočiny Památky - Program na 
podporu obnovy kulturních památek a zpracování 
předprojektové dokumentace obnovy kulturních památek
Účelem poskytovaných finančních prostředků je zajistit spolufinancování 
památkové obnovy kulturních památek včetně jejich součástí prováděnou 
v souladu se závazným stanoviskem příslušného orgánu památkové péče, 
příp. spolufinancování zpracování předprojektové dokumentace obnovy 
kulturních památek.
Minimální podíl příjemce dotace:
vlastníci 60 % celkových nákladů projektu (50 % vlastník + 10 % 
spoluúčast obce, na jejímž katastrálním území se kulturní památka 
nachází).

Materiál obsahuje: Příloha - žádost FJT Invest s.r.o. (Veřejná)
Příloha - položkový rozpočet (Veřejná)

Materiál projednán:

Přizváni:
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