
 

 

Příloha č. 1 

Dotační program na podporu památkově nechráněných nemovitostí v Městské památkové 

rezervaci Cheb v rámci Programu regenerace městské památkové rezervace Cheb:  

1. dotace bude poskytována na obnovu střech, včetně komínů, klempířských prvků a říms 

u nemovitostí v městské památkové rezervaci Cheb, které nejsou kulturními památkami ve smyslu 

zákona o státní památkové péči  

2. na obnovu fasád nemovitostí v městské památkové rezervaci postavených do roku 1945, které 

nejsou kulturními památkami ve smyslu zákona o státní památkové péči  

3. na obnovu či výměnu oken a dveří nemovitostí postavených do roku 1945, které nejsou kulturními 

památkami ve smyslu zákona o státní památkové péči  

4. finanční dotace se bude poskytovat účelově na náhradu nákladů spojených s obnovou nemovitosti 

jako nevratná a neinvestiční a nebude použita na jiný účel, vlastník nemovitostí v MPR Cheb, 

může získat dotace ve výši až 40% uznatelných nákladů  

5. práce budou prováděny v souladu s příslušným závazným stanoviskem orgánu státní památkové 

péče  

6. neuznatelné náklady dotace budou shodné se stanovenými podmínkami pro přiznání dotace 

z programu regenerace ministerstva kultury – příloha č. 2    

7. po schválení dotace v zastupitelstvu města budou vyhotoveny veřejnoprávní smlouvy do 30 dnů 

8. dotace bude vedena v účetní evidenci odděleně tak, aby tyto finanční prostředky a nakládání 

s nimi byly odděleny od ostatního majetku příjemce a v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o 

účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, faktury za provedené práce musí být uhrazeny 

v příslušném roce výhradně bezhotovostním převodem  

9. dotace bude příjemci proplacena na základě předložených faktur za kompletně provedené práce a 

po proplaceném finančním spolupodílu příjemce v rozsahu prací pro příslušný rok do 10 dnů po 

nabytí účinnosti veřejnoprávní smlouvy  

10. příjemce je povinen provést a předložit závěrečné vyúčtování dotace, a to do 10. ledna 

následujícího roku  

11. při vyúčtování předloží příjemce odboru stavebnímu a životního prostředí dotace Městského úřadu 

v Chebu – garantu smlouvy, kopie účetních dokladů ve výši poskytnuté dotace, dokládajících 

použití a řádné uhrazení realizovaných prací, fotografickou dokumentaci průběhu a výsledku 

obnovy v příslušném roce  

12. v případě, že příjemce nepředloží řádné vyúčtování do 10. ledna následujícího roku, je povinen 

vrátit finanční prostředky do rozpočtu města Chebu, a to na základě písemné výzvy poskytovatele 

v termínu ve výzvě uvedeném 

13. nevyčerpané finanční prostředky z dotace je příjemce povinen vrátit do 31. prosince daného roku 

formou bezhotovostního převodu na účet poskytovatele města Cheb, příjemce je rovněž povinen 

vrátit poskytnuté finanční prostředky na účet poskytovatele, jestliže odpadne účel, na který je 

příspěvek poskytován, a to do 15 dnů ode dne, kdy se příjemce o této skutečnosti dozví 

14. příjemce je povinen uvádět při veškeré prezentaci objektu údaj o tom, že obnova objektu byla 

realizována za finanční podpory města Cheb a souhlasí s tím, aby údaje o obnově objektu byly 

prezentovány na internetových stránkách města Cheb a v Chebských radničních listech   

15. příjemce dotace nesmí být vůči městu Cheb, finančnímu úřadu a správě sociálního zabezpečení 

dlužníkem pokud bude s příjemcem vedeno v příslušném roce správní řízení ve věci porušení 

zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, nebude mít na 

dotaci nárok 

16. Žádosti o zařazení akce obnovy objektu, který není kulturní památkou, ale je součástí Městské 

památkové rezervace Cheb, budou přijímány vždy do 30. dubna příslušného roku. 


