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Město Příbram  

vyhlašuje 

v souladu se zák. č. 250/2015 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, 

a Pravidly č. 1/2014 pro poskytování finanční podpory z rozpočtu města Příbram a v souladu 

s usnesením Rady města Příbram č. 823/2015 

 

Program pro poskytování dotací pro r. 2016 
tematické zadání pro oblast: CÍRKVE A NÁBOŽENSKÉ SPOLEČNOSTI 

 

 

1) Účel 

Cílem je podpora restaurování, oprav, technického zhodnocení, vedoucích k obnově a zachování 

církevních objektů na území města Příbram. Církevním objektem se pro účely podpory rozumí kulturní 

památky, nemovitosti v plošně chráněných územích a památkových ochranných pásmech a tzv. 

památky místního významu, jejichž kulturně historické hodnoty jsou významné pro město Příbram. 

 

2) Důvody podpory účelu 

Cílem je podpora projektů regionálního významu, které svým obsahem a rozsahem neovlivňují obchod 

mezi členskými státy Evropské unie a efektivně přispívat k tomu, aby se město Příbram vyznačovalo 

bohatým a různorodým životem, jenž bude výsledkem svobodných tvůrčích aktivit profesionálů 

a amatérů, které výrazně posílí prestiž města a dotvoří jeho image, na němž budou moci dle své volby 

participovat všichni občané. Tento systém považuje město Příbram za svůj účinný nástroj pro 

vytvoření nové příbramské identity a za instrument podpory rozvoje občanské společnosti.  

 

3) Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu na podporu 

v oblasti je 500.000,- Kč 

 

4) Maximální výše dotace v jednotlivém případě  

Maximální požadovaná částka uvedená v žádosti nesmí přesáhnout 500.000,- Kč (slovy: Pětset tisíc 
korun českých) a může činit maximálně 80 % z celkových uznatelných nákladů na akci. Žádosti nad 
tuto stanovenou hranici budou z přidělovacího řízení vyloučeny.  
 

5) Okruh způsobilých žadatelů 

O dotaci může požádat právnická nebo fyzická osoba, která realizuje veřejně prospěšné činnosti 

a projekty a která nemá ke dni podání žádosti závazky po lhůtě splatnosti ve vztahu ke státnímu 

rozpočtu, rozpočtu města Příbram, závazky po lhůtě splatnosti vůči právnickým osobám, jejich je 

město Příbram zřizovatelem nebo zakladatelem a má řádně podaná vyúčtování dotací a podpor 

za minulá období. Pro poskytnutí podpory není podstatná forma právní subjektivity příjemce dotace. 

 

6) Lhůta pro podání žádosti 

Lhůta pro podání žádosti je: 01.-30.11.2015 do 15:00 hodin. 

Žádost je podána včas, je-li podána nejpozději poslední den stanoveného termínu a doručena 
na podatelnu MěÚ Příbram. Rozhodující je datum razítka přiděleného podatelnou MěÚ Příbram. 
 

7) Kritéria pro hodnocení žádosti 

Žádosti budou prověřeny administrátorem oblasti z hlediska jejich formální správnosti a úplnosti.  

 

Formální správnost a úplnost  

- žádost podaná v souladu s tímto programem, podaná ve stanoveném termínu a formě, úplné 

a správné vyplnění žádosti, dodání všech požadovaných příloh, aktuální, úplné a správné údaje 

o žadateli, kontakty a podpis oprávněnou osobou 
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Propracovanost projektu (váha kritéria 60 %)  

- charakteristika a kvalita projektu, tradičnost akce, kreativita a výjimečnost projektu, rozsah 

propagace a prezentace města, cílové skupiny, aktivní zapojení obyvatel do projektu.  

 

Reálnost projektu z hlediska finančního zajištění a schopnosti žadatele projekt realizovat (váha kritéria 

40 %) 

- kvalita a přiměřenost rozpočtu a podíl vlastních zdrojů. 

 

8) Lhůta pro rozhodnutí o žádosti 

Lhůta pro rozhodnutí o žádosti jsou 4 měsíce od ukončení lhůty pro podání žádosti. 
 

9) Podmínky pro poskytnutí dotace 

Podmínky pro poskytnutí dotace jsou stanoveny Pravidly č. 1/2014 pro poskytování finanční podpory 

z rozpočtu města Příbram. 

 

10) Žádost 

Žadatel je v rámci řízení o přidělení podpory pro příslušné období oprávněn předložit pouze jednu 

žádost do této oblasti podpory. V případě podání žádosti na přípravu a realizaci obsahově shodného 

projektu u téhož příjemce ve více oblastech podpory bude žádost/žádosti vyřazena/y z přidělovacího 

řízení.  

 
Žádost je nutné podat:  

- v elektronické podobě prostřednictvím internetové aplikace (na adrese: http://dotace.pribram-
city.cz),  

- a zároveň v písemné podobě na formuláři vygenerovaném internetovou aplikací vč. příloh. 
 
Žádost musí být MěÚ Příbram doručena v písemné i elektronické podobě a to do termínu dle odst. 6) 
tohoto programu. 
 
Žádost v písemné podobě se zasílá na MěÚ Příbram. Osobně se podávají výhradně 
na PODATELNĚ Městského úřadu Příbram, Tyršova 108, Příbram. 

 

Formulář žádosti je uložen v internetové aplikaci dotací (http://dotace.pribram-city.cz) 

 

11) Přílohy 

Příloha – Jednoduchá projektová dokumentace - u žádosti na opravy a technické zhodnocení 
církevních objektů (tj. obnovu fasád, střech a veřejně přístupných prostor nemovitostí, restaurování, 
odstraňování nevhodných stavebních úprav fasád, střech a veřejně přístupných prostor nemovitostí, 
statické zajištění objektu s vydaným havarijním výměrem, stavebně-historické průzkumy). 
(nemusí být při úpravách tam, kde to nevyžaduje stavební zákon). 
 

 

Za správnost: V. Šťastná 


