PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA
LOKET
NA REGENERACI NEMOVITOSTÍ NA ÚZEMÍ MĚSTSKÉ PAMÁTKOVÉ
REZERVACE LOKET, KTERÉ NEJSOU KULTURNÍMI PAMÁTKAMI

Tento program upravuje způsob poskytování dotací z rozpočtu města Loket v souladu se
zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění.
Poskytnutí dotace se řídí zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění a podléhá
kontrole dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění.

Čl. 1
ÚČEL PROGRAMU
(1) Účelem programu je stanovit jednotný postup při poskytování dotací z rozpočtu města
Loket na obnovu objektů v městské památkové rezervaci Loket, které nejsou kulturní
památkou.
(2) Dotace může být použita výlučně na úhradu prací zabezpečujících vzhled objektu
(fasáda, střecha, okna, dveře, apod.), nebo na statické zajištění objektu, nikoliv na
modernizace, jiné úpravy prováděné v zájmu vlastníka ani na práce investiční povahy.
(3) Důvodem podpory stanoveného účelu je další rozvoj města a uchování či vylepšení jeho
vzhledu.
(4) Tímto programem nejsou dotčeny postupy a požadavky stanovené obecně závaznými
právními předpisy.
(5) Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu města Loket
na podporu stanoveného účelu bude stanoven v rámci schváleného rozpočtu města
Loket na daný kalendářní rok a zveřejněn na úřední desce Městského úřadu Loket.

Čl. 2
POUŽITÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ
(1) Poskytnuté finanční prostředky z rozpočtu města jsou účelově vázané a lze je použít jen
na účel uvedený ve veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace, který je vymezen
v souladu s projednanou žádostí. Všechny náklady nezbytné pro realizaci obnovy musí
být identifikovatelné, ověřitelné a podložené originálními dokumenty.

(2) Finanční prostředky z poskytnuté dotace lze použít k realizaci obnovy v daném
kalendářním roce. Finanční prostředky z poskytnuté dotace nelze převádět do
následujícího kalendářního roku.
(3) Příjemce dotace odpovídá za hospodárné využití poskytnutých finančních prostředků a
nesmí poskytovat prostředky z dotace jiným právnickým nebo fyzickým osobám, pokud
nejde o úhradu nákladů spojenou s realizací obnovy, na které byly prostředky poskytnuty.
(4) Finanční prostředky poskytnuté podle tohoto programu dále nelze použít na:
a) modernizace objektů, spočívající zejména v zateplování, vytápění, elektroinstalaci,
rozvody vody, splašková kanalizace, plynofikace, vzduchotechnika, sanitární
technika, výplně otvorů z plastu nebo typu EURO (okna, dveře, výkladce),
protipožární okna, dveře a stěny,
b) nástavby a přístavby objektů, půdní vestavby, provizorní úpravy objektů včetně
provizorních konstrukcí krovů,
c) jiné úpravy prováděné v zájmu vlastníka,
d) hromosvody, pokud nejsou součástí obnovy střešní krytiny, izolační střešní fólie,
e) protiradonová opatření,
f) čištění a úklid budovy,
g) pronájem lešení,
h) stavebně-historické a restaurátorské průzkumy, záměry, zprávy,
i) náklady na projektovou dokumentaci, stavební dozor nebo autorský dozor,
j) úpravy veřejných prostranství (cesty, ulice, chodníky), terénní úpravy, sadové
a parkové úpravy zeleně,
k) kopie sochařských prvků,
l) jakékoliv položky označené v projektu jako rezerva nebo jim podobné,
m) režijní náklady, cestovné, dopravné, revize, náklady na ubytování, koordinační
činnost, zábory veřejného prostranství,
n) úhradu DPH v případě, že příjemce dotace je plátce DPH,
o) pořízení dlouhodobého hmotného nebo nehmotného majetku (investice),
p) úhradu nákladů věcně a časově spojených s minulým obdobím,
q) nespecifikované výdaje (tj. výdaje, které nelze prokazatelně doložit).
Čl. 3
POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ
(1) Dotace z rozpočtu města Loket budou poskytovány na základě posouzení jednotlivých
žádostí o dotaci a na základě objemu finančních prostředků města Loket stanoveného
schváleným rozpočtem města Loket na příslušný kalendářní rok.
(2) Dotace budou poskytovány pouze na základě písemné žádosti žadatele o dotaci.
(3) Žádosti o poskytnutí dotace na rok 2019 budou přijímány od 1. 6. 2018 do 31. 8. 2018.
(4) Termíny příjmu žádostí v následujících letech budou zveřejněny na úřední desce
Městského úřadu Loket.
(5) Dotace z rozpočtu města Loket je přísně účelová a může být použita jen na úhradu
nákladů na obnovu nemovitosti, která není kulturní památkou a to v období od 1. 1. do
31. 12. příslušného kalendářního roku.
(6) Dotace nesmí být použita na tutéž akci obnovy nemovitosti, která není kulturní památkou,
na kterou je poskytována dotace nebo příspěvek z jiných zdrojů.
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(7) Výše dotace bude stanovena v souladu s čl. 6 tohoto programu.
Čl. 4
ŽADATELÉ O DOTACI
(1) Žádost o poskytnutí dotace mohou podat fyzické a právnické osoby, které jsou
výhradními vlastníky nemovitostí – objektů a staveb s pozemky v katastrální území Loket,
které nejsou památkově chráněny podle zvláštních předpisů, a leží na území městské
památkové rezervace Loket.
(2) Žadateli o poskytnutí dotace podle tohoto programu nemohou být organizace, které jsou
přímo či zprostředkovaně napojeny na rozpočet města, kraje nebo státu.
(3) Dotace nemůže být poskytnuta žadateli, který nepředložil řádné vyúčtování (finanční
vypořádání) dotace poskytnutého v předešlých letech, a to až do nápravy tohoto
nedostatku.
(4) Dotace nemůže být poskytnuta žadateli, který nemá vyrovnané závazky vůči městu Loket
nebo jím zřizovaným organizacím, anebo právnickým osobám, v nichž má město Loket
majetkovou účast nebo je město zřídilo či založilo, a nemá splatný dluh vůči státu
(finančnímu úřadu, správě sociálního zabezpečení atd.) nebo zdravotním pojišťovnám.
(5) Žadatel může podat pouze jednu žádost o poskytnutí dotace rozpočtu města Loket v
kalendářním roce, a to listovní zásilkou doručenou prostřednictvím České pošty,
prostřednictvím podatelny městského úřadu anebo prostřednictvím datové schránky.
Čl. 5
ŽÁDOSTI O DOTACE
(1) Žádosti o poskytnutí dotace musí být podány písemně v souladu s čl. 3 odst. 2 toho
programu.
(2) Žadatel musí podat žádost na předepsaném formuláři, který je přílohou č. 1 tohoto
programu; formuláře žádosti o poskytnutí dotace jsou k dispozici na Městském úřadě
Loket, nebo v elektronické verzi na oficiálních internetových stránkách města Loket
www.loket.cz.
(3) K žádosti musí doložit tyto povinné přílohy:
a) kopie závazného stanoviska orgánu státní památkové péče k zamýšlené obnově
nemovitosti,
b) kopie stavebního povolení, sdělení k ohlášení stavebních prací, popř. nařízení
zabezpečovacích prací,
c) fotodokumentace současného technického stavu nemovitosti nebo její části
dokladující nutnost obnovy. Váže se na druh a rozsah prací – žádosti o dotaci. Nutná
fotografie celého objektu,
d) položkový rozpočet akce,
e) v případě, že vlastník nemovitosti je plátcem DPH – doloží čestné prohlášení –
plátcovství DPH.
(4) Nebude-li žádost obsahovat povinné přílohy dle odst. 3, bude žadatel písemně vyzván
k doplnění povinných příloh; nedoplní-li povinné přílohy k žádosti do 10 pracovních dnů
od doručení výzvy, je toto důvodem k vyřazení žádosti.
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(5) Městský úřad Loket:
a) zkontroluje úplnost žádosti o dotaci včetně povinných příloh (jsou-li vyžadovány);
b) zkompletuje žádost pro projednání v komisi pro regeneraci MPR Loket, popř. v Radě
města Loket;
c) zajistí posouzení žádosti v komisi pro regeneraci MPR Loket, popř. přímo v Radě
města Loket;
d) zajistí předložení žádosti k projednání kompetentnímu orgánu města Loket tak, aby
takový materiál obsahoval veškeré nezbytné náležitosti;
e) odpovídá za vedení evidence žádostí o poskytnutí dotace včetně prokazatelného
data doručení žádosti, eviduje usnesení Rady města Loket a Zastupitelstva města
Loket k danému tématu, připravuje veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, které
rovněž eviduje;
V případě, že komise pro regeneraci MPR Loket doporučí žádost o dotaci ke schválení
orgánům města Loket, doloží žadatel do 30 dnů ode dne doručené výzvy tyto povinné
doklady:
a) doklad osvědčující vlastnické právo k nemovitosti
- výpis z katastru nemovitostí nebo jeho ověřená kopie – ne starší než 6 měsíců
- kopie snímku katastrální mapy s vyznačením nemovitosti – ne starší 6 měsíců
b) podepsaná smlouva o dílo vztahující se pouze k příslušnému roku, která se váže
k žádosti o dotaci:
- kopie obsahující kromě údajů obvyklých ve smlouvách údaje vztahující se
pouze k rozsahu, ke kterému se váže dotace z programu na tento rok
- adresa objektu
- přesná specifikace a rozsah prací akce obnovy, případně přesné určení části
obnovované nemovitosti
- termín provedení prací – pouze příslušný rok
- sjednaná odborně odhadnutá cena prací pro příslušný rok
- položkový rozpočet (včetně výkazu výměr k jednotlivým položkám, který bude
zpracován, např. dle cenové soustavy ÚRS Praha, v platné cenové úrovni;
součástí položkového rozpočtu je krycí list a dva dílčí – uznatelné a
neuznatelné náklady.
- DPH – je-li vlastník plátcem DPH – do žádosti a ostatních dokladů uvádí
náklady na obnovu nemovitosti včetně povinných spolupodílů bez DPH
c) doklad o existenci svého bankovního účtu.
(6) Městský úřad Loket vždy posoudí každou žádost o dotaci také s ohledem na veřejnou
podporu dle předpisů EU:
a) pokud usoudí, že poskytnutím dotace ke sledovanému účelu by město poskytlo
tomuto subjektu veřejnou podporu, informuje o této skutečnosti vždy kompetentní
orgán, který o poskytnutí dotace rozhoduje;
b) zároveň posoudí, zda již tento žadatel za dobu předcházejících tří let nevyčerpal limit
podpory „de minimis“ dle předpisů ES/EU;
c) jestliže dospěje k závěru, že poskytnutím dotace by došlo k překročení limitu
přípustné veřejné podpory malého rozsahu, nebo v součtu za předcházející tři roky
k překročení limitu přípustné veřejné podpory malého rozsahu, nemůže předložit
takovou žádost příslušným orgánům a tuto skutečnost oznámí žadateli o dotaci bez
zbytečného odkladu;
d) v případě, že kompetentní orgán rozhodne o poskytnutí dotace, která je veřejnou
podporou, postupuje městský úřad dle Směrnice tajemníka městského úřadu „o
evidenci podpory de minimis“ a předá odboru financí předepsané údaje pro záznam
do centrálního registru.
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(7) Komise pro regeneraci MPR Loket předloží Radě města Loket návrh na poskytnutí či
neposkytnutí dotace přehledným způsobem. Přehled musí obsahovat účel dotace,
sumarizaci všech navrhovaných dotací včetně návrhu případných náležitostí, které
poskytnutí dotace podmiňují a které budou následně zapracovány do Veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí dotace.
(8) Rada města Loket:
a) projedná předložený materiál v nejbližším termínu po postoupení materiálů;
b) po předložení materiálů k projednání Rada města Loket tato rozhodne o výši
poskytnutých dotací nebo postoupí materiály dál včetně svého vyjádření k projednání
Zastupitelstvu města Loket dle toho, který orgán města Loket je kompetentní dle
zákona č. 128/200 Sb., o obcích, dotaci schválit.
(9) Zastupitelstvo města Loket:
a) projedná předložený materiál v nejbližším termínu po postoupení materiálů Radou
města Loket projednání Zastupitelstvem města Loket;
b) určí definitivní výši poskytnutých dotací v souladu s obecně závaznými předpisy.
Čl. 6
POSOUZENÍ ŽÁDOSTÍ
(1) Finanční prostředky, určené pro poskytnutí dotací se rozdělí mezi oprávněné žadatele
s přihlédnutím především k těmto kritériím:
a) podíl vlastní finanční spoluúčasti žadatele na akci obnovy, která musí činit minimálně
50 % způsobilých nákladů,
b) efektivnost projektu a způsob spolufinancování,
c) účelnost zvolených metod dle zaměření akce a její dopad na obyvatele a návštěvníky
města Loket,
d) účelnost či naléhavost konkrétních akcí a jejich vliv na společenský život ve městě
Loket,
e) technické zabezpečení akce a proveditelnost projektu.
Kritériem pro stanovení výše jednotlivých dotací je navrhovaný účel podpory a jeho
celková významnost pro plnění cílů podpory, jak jsou uvedeny v čl. I. Stanovení výše
dotace je zcela v kompetenci příslušných orgánů města.
(2) O žádosti bude rozhodnuto nejpozději do 30. 4. následujícího kalendářního roku od jejího
doručení; tato lhůta je dána procedurálními požadavky na její projednání v orgánech
města.
Čl. 7
POSKYTNUTÍ DOTACE
(1) Městský úřad Loket do 30 dnů ode dne rozhodnutí kompetentního orgánu, jež
projednával žádost o poskytnutí dotace, zašle žadateli, v případě schválení poskytnutí
dotace, výzvu k podpisu veřejnoprávní smlouvy.
(2) V případě, že město Loket nevyhoví žádosti o dotaci, sdělí toto do 30 dnů ode dne
rozhodnutí kompetentního orgánu, jež projednával žádost o poskytnutí dotace, žadateli
včetně odůvodnění.
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(3) Poskytnutí finančních prostředků bude provedeno na základě veřejnoprávní smlouvy
bezhotovostním převodem finančních prostředků na bankovní účet příjemce dotace po
předložení závěrečného vyúčtování (finančního vypořádání) dotace.
(4) Po schválení dotace v orgánech města nelze pro daný rok měnit účel ani podmínky, pro
který byla dotace určena bez opětovného projednání v orgánech města.
(5) Závěrečné vyúčtování (finanční vypořádání) dotace předloží příjemce dotace na
předepsaném formuláři nejpozději do 30. listopadu příslušného kalendářního roku.
Formuláře závěrečného vyúčtování dotace jsou k dispozici na Městském úřadě Loket,
nebo v elektronické verzi na oficiálních internetových stránkách města Loket
www.loket.cz.
(6) Součástí závěrečné vyúčtování (finančního vypořádání) a předmětem kontroly jsou:







kopie uhrazených daňových dokladů ve výši celkových nákladů obnovy, tzn., kopie
faktur vystavených zhotovitelem díla včetně soupisu provedených prací (předložené
doklady musí mít náležitosti účetních dokladů ve smyslu § 11 zákona č. 563/1991
Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů), v případě restaurování,
restaurátorská zpráva,
kopie výpisů z bankovního účtu příjemce dotace prokazující úhradu předmětných
faktur
barevná fotodokumentace akce obnovy před zahájením prací,
barevná fotodokumentace průběhu akce obnovy, včetně vyfotografovaného
transparentu, že obnova nemovitosti se uskutečňuje „Za podpory města Loket“
barevná fotodokumentace stávajícího stavu.

(7) Pokud příjemce nevyčerpá přidělenou dotaci, je povinen zůstatek nevyčerpané části
dotace vrátit na účet města Loket nejpozději do 31. 12. příslušného kalendářního roku.
(8) Žadatel, u něhož v době plnění veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dojde
k zániku, transformaci, sloučení, exekuci na jeho majetek nebo insolvenci apod., je
povinen tuto skutečnost oznámit do 8 dnů druhé smluvní straně a přednostně vypořádat
své závazky a vztah k rozpočtu města.
Čl. 8
KONTROLA NAKLÁDÁNÍ S DOTACEMI
(1) Předběžnou, průběžnou a následnou kontrolu nakládání s dotacemi a kontrolu
závěrečného vyúčtování poskytnutých dotací včetně ověření skutečností, které mají
vztah k poskytovaným dotacím, provádí vždy příslušný pracovník Městského úřadu
Loket.
(2) Příjemce dotace je povinen poskytnout nezbytnou součinnost k provedení kontroly,
zejména předložit na vyzvání potřebné doklady.
Čl. 9
POVINNOSTI PŘÍJEMCŮ DOTACE
Příjemce dotace je povinen:
(1) umožnit pracovníkům Městského úřadu Loket kontrolu organizace, zajištění akce a
způsob využití poskytnuté dotace;
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(2) vést oddělenou, průkaznou, řádnou a průběžnou evidenci o použití poskytnuté dotace;
(3) použít poskytnutou dotaci hospodárně, efektivně a účelně dle zákona č. 320/2001 Sb.,
o finanční kontrole; k prostředkům nesplňujícím tyto podmínky, bude přistupováno jako k
neoprávněně použitým prostředkům ve smyslu zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a příjemci může být uložen
zpětný odvod poskytnutých dotací a uložena sankce (penále);
(4) umístit na viditelném místě text, že akce se koná „Za podpory města Loket“.
(5) každou změnu údajů uvedených v čl. 5 tohoto programu neprodleně oznámit městskému
úřadu a náležitě zdokladovat.
Čl. 10
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
(1) Na poskytnutí dotace není právní nárok.
(2) Rozhodnutí o výši poskytnuté dotace je rozhodnutím kolektivního orgánu, a to Rady
města Loket nebo Zastupitelstva města Loket.
(3) Žadatelé o dotaci odpovídají za pravdivost údajů v žádostech i ostatních poskytnutých
dokladech. V případě zjištění rozporů či nesrovnalostí je město Loket oprávněno
požadovat od žadatele objasnění či doložení těchto údajů. Při zjištění zkreslených,
neúplných nebo nepravdivých údajů, či nesplnění podmínek veřejnoprávní smlouvy
o poskytnutí dotace, vyřadí příslušná komise Rady města Loket žadatele pro daný rok ze
seznamu žadatelů, případně též na další roky. V případě, že je dotace již vyplacena,
postupuje se dle ust. § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, v platném znění.
(4) Program nabývá účinnosti dnem 1. 6. 2018.
(5) Program schválilo Zastupitelstvo města Loket na svém zasedání dne 22. 3. 2018,
usnesení číslo Z61/2/2018.

___________________
Mgr. Petr Zahradníček
místostarosta města

___________________
Ing. Zdeněk Bednář
starosta města

zveřejněno dne: 9. 4. 2018
sejmuto dne: 31. 7. 2018
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Přílohy
(1) Formulář žádosti o poskytnutí dotace
(2) Vzor plné moci
(3) Formulář závěrečného vyúčtování dotace (finančního vypořádání)
(4) Čestné prohlášení – plátcovství DPH
(5) Vzor veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
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