ŽÁDOST O NEINVESTIČNÍ DOTACI NA ROK 2023
na zachování a obnovu kulturní památky na území města Brna

Název a umístění památky

movitá/nemovitá(*)

Památka (např. bytový dům, vila, kostel, kaple, obraz, socha):
Umístění (ulice, č.p., č.o., parcelní č., kat. úz.):

Rejstříkové číslo z Ústředního seznamu kulturních památek ČR:

Údaje o žadateli (vlastník/vlastníci nemovitosti)
(u fyzické osoby jméno, příjmení, dat. narození a bydliště)
(u právnické osoby název, IČO, sídlo, a dále:
1. informace o identifikaci osob jednajících jménem žadatele s uvedením, zda tyto jednají jako jeho statutární
orgán nebo zda tyto osoby jednají na základě udělené plné moci,
2. údaje o skutečném majiteli právnické osoby podle zákona upravujícího evidenci skutečných majitelů ve
formě úplného výpisu platných údajů a údajů, které byly vymazány bez náhrady nebo s nahrazením novými
údaji, jedná-li se o evidující osobu; v případě, že je žadatel o dotaci zahraniční právnickou osobou, doloží údaje
o svém skutečném majiteli buď výpisem ze zahraniční evidence obdobné evidenci skutečných majitelů, nebo,
pokud taková zahraniční evidence neexistuje, sdělí identifikační údaje všech osob, které jsou skutečným
majitelem zahraniční právnické osoby, a předloží doklady, z nichž vyplývá vztah všech osob k zahraniční
právnické osobě, zejména výpis ze zahraniční evidence obdobné obchodnímu rejstříku, seznam akcionářů,
rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku, společenská smlouva, zakladatelská listina nebo
stanovy,
3. informace o identifikaci osob, v nichž má podíl, a o výši tohoto podílu.)

Je-li vlastníků více, lze jejich identifikační údaje uvést na samostatnou přílohu

Žadatel jedná samostatně/je zastoupen zástupcem (*)
Údaje o zástupci
(u fyzické osoby jméno, příjmení, dat. narození a bydliště; u právnické osoby název, IČO, sídlo)

(*) nehodící se škrtněte

Kontaktní údaje
Bankovní ústav a číslo účtu pro zaslání dotace:

e-mail (Ώ)
telefon (Ώ)

Stručný popis současného stavu památky

Je-li popis rozsáhlejší, lze jej uvést na samostatnou přílohu

Přesný rozsah plánovaných prací v roce 2023 (účel, na který má být dotace použita)

Je-li popis rozsáhlejší, lze jej uvést na samostatnou přílohu

Odůvodnění žádosti o dotaci

Předpokládané náklady na obnovu památky v roce 2023 bez DPH
…………………………………….. Kč
Požadovaná částka

…………………………………….. Kč

Památková nadhodnota (vyplní OPP)

…………………………………….. Kč

(Ώ) nepovinné, vhodné

Jmenovitý seznam příloh žádosti

Je-li seznam rozsáhlejší, lze jej uvést na samostatnou přílohu

Datum

Jméno, příjmení, funkce (hůlkovým písmem), případně otisk razítka
+ podpis žadatele/žadatelů či zástupce

Povinné přílohy žádosti:
výpis z evidence skutečných majitelů dle zák. č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných
majitelů, v platném znění (platí pro právnické osoby):
a) částečný výpis z evidence skutečných majitelů dle zák. č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných
majitelů, v platném znění - pouze žadatelé, kterými jsou: nadace, nadační fond, ústav, obecně
prospěšná společnost, spolek, pobočný spolek, zájmové sdružení právnických osob, mezinárodní
nevládní organizace nebo školská právnická osoba neuvedená v § 7 zák. č. 37/2021 Sb.,
1.

b) úplný výpis z evidence skutečných majitelů dle zák. č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, v
platném znění, obsahující úplný výpis platných údajů a údajů, které byly vymazány bez náhrady nebo
s nahrazením novými údaji – pouze ostatní právnické osoby, které jsou evidované v evidenci
skutečných majitelů a které nejsou uvedeny ad a),
2.
3.
4.
5.

Projekt nebo podrobný technický popis prací, případně restaurátorský záměr,
Závazné stanovisko OPP MMB (s vyznačením právní moci v případě, že je vydáno
formou rozhodnutí),
Fotodokumentace stávajícího stavu památky (resp. příslušné části), na jejíž obnovu je dotace žádána,
Kopie evidenčního listu kulturní památky (vydá Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště
v Brně, nám. Svobody 8, tel. 542 536 111),

8.

Doklad prokazující existenci žadatele-právnické osoby,
V případě zastoupení vlastníka/vlastníků na základě plné moci originál plné moci s výslovným
uvedením, že vlastník souhlasí se zasláním dotace na účet uvedený v žádosti,
Kopie dokladu o zřízení či existenci účtu, na který má být dotace zaslána,

9.

Rekapitulaci všech dotací schválených i poskytnutých na památkovou obnovu za uplynulé 3 roky

6.
7.

10.
11.

12.
13.

14.
15.

(od Magistrátu města Brna, Krajského úřadu JmK, Ministerstva kultury),
V případě výměny výplní otvorů a obnovy fasády je nutné doložit porovnávací nabídky na
plastové výplně a hladkou fasádu; u ostatních prací položkový rozpočet,
Čestné prohlášení o tom, zda vlastník žádá/nežádá, bude/nebude žádat o dotaci na obnovu
kulturní památky z programu Krajského úřadu JmK nebo Ministerstva kultury v roce 2023 (je
součástí vzorového obecného čestného prohlášení),
Čestné prohlášení o úpadku, insolvenci, exekuci, likvidaci a bezdlužnosti (je součástí vzorového
obecného čestného prohlášení),
V případě žádosti o dotaci na obnovu movité památky čestné prohlášení o vlastnictví věci,
případně doklad o nabytí vlastnictví k věci a specifikace způsobu její ochrany před poškozením,
zničením nebo znehodnocením,
Výpis z katastru nemovitostí (originál nebo ověřená kopie),
U SVJ doklad prokazující, že záměr prací, na které je dotace žádána, byl schválen společenstvím
vlastníků postupem, který je v souladu s občanským zákoníkem, resp. stanovami společenství
vlastníků.

