Příloha č. 1 Žádosti o poskytnutí dotace z prostředku města Uherské Hradiště

Doplňující informace k žádosti o dotaci na obnovu historické architektury
Údaje o objektu
Název objektu (např. městský dům, kostel, socha atd.):

Rejstříkové č. ÚSKP (týká se pouze objektů prohlášených za kulturní památku):
ulice, čp.:

Místo, obec:
Popis současného stavu objektu:

Připravenost akce (označte jednu z možností)
a) projektová (předprojektová) dokumentace (rozsah a datum zpracování):

b) restaurátorský záměr
Dotaci požaduji na tyto práce (označte jednu z možností):
stavební obnova

restaurování
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Finanční zajištěnost akce (v Kč)
Celkové výdaje na zachování a obnovu objektu - restaurování
v příslušném kalendářním roce:
Z toho vlastní prostředky (nejméně 25 %):
Z toho prostředky kraje:
Z toho prostředky státní:
Z toho ostatní dotace:
Požadovaný příspěvek na rok:
ANO

Žadatel o dotaci je plátce DPH:

NE

K žádosti o dotaci z programu Podpora obnovy historické architektury města Uherské
Hradiště doložte:
1.

Doklad osvědčující vlastnické právo k objektu, tj. výpis z katastru nemovitostí ne starší 6 měsíců
(originál nebo ověřenou kopii), v případě movité kulturní památky čestné prohlášení vlastníka
o vlastnictví předmětné kulturní památky.

2.

Kopii snímku katastrální mapy s grafickým zákresem, popř. geometrický plán.

3.

Stanovisko příslušného orgánu památkové péče k zamýšleným pracím, jež jsou předmětem žádosti
o finanční dotaci z Fondu.

4.

Stanovisko příslušného stavebního úřadu vydané v souladu se zákona č. 50/1976 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů – v případě
stavebního povolení s vyznačením nabytí právní moci.

5.

Projektová dokumentace, předprojektová dokumentace, odborné posouzení, ev. znalecký posudek,
fotodokumentace současného technického stavu objektu nebo jejich částí podle druhu a rozsahu
prací, ke kterým se váže žádost o dotaci.

6.

V případě restaurování návrh na restaurování, restaurátorský záměr, odborné posouzení, eventuálně
znalecký posudek, fotodokumentace současného stavu památky nebo jejich částí podle druhu a
rozsahu prací, ke kterým se váže žádost o dotaci.

7.

Smlouva o dílo se specifikací druhu, rozsahu a způsobu provedení prací a se sjednanou nebo odborně
odhadnutou cenou obnovy objektu nebo restaurování, včetně specifikace prací, ke kterým se váže
žádost o dotaci (celkový položkový rozpočet prováděných prací včetně materiálové specifikace a
termín provedení prací s uvedením sjednané roční ceny těchto prací).

8.

Doklad o výběru zhotovitele díla v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek.

9.

Záměr prezentace objektu zpřístupněného veřejnosti pro kulturně vzdělávací účely, pokud se jedná
o objekt využívaný tímto způsobem a nebo k tomuto využití uvažovaný.

10. Osvědčení o právní subjektivitě právnické osoby a doklad o statutárním zástupci.
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