TISKOVÁ ZPRÁVA MĚSTA NYMBURK

Město přispěje na opravy domů v centru města
Město Nymburk bude přispívat na opravu a údržbu vnějšího vzhledu budov v městské
památkové zóně. Dotace je určena na částečnou úhradu odborných prací, jako stavebněhistorický a restaurátorský průzkum a na opravu a údržbu vnějšího vzhledu budov
nacházejících se v městské památkové zóně (MPZ).
„Jedná se o podporu investic do částí staveb, které se viditelně uplatňují ve veřejném prostoru
historického centra města, o fasády, okna, dveře, výkladce a střešní krytiny, případně
zpracování stavebně-historických průzkumů. Tyto stavby se nachází v městské památkové
zóně, kde jsou na vlastníky kladeny zvýšené nároky při provádění stavebních akcí. Program
by jim tedy měl v této situaci pomoci nebo údržbu či rekonstrukce objektů přímo iniciovat a
motivovat ke kvalitnímu naplnění požadavků památkové péče.,“ informoval místostarosta
Ing. arch. Jan Ritter.
V rozpočtu na rok 2017 byla schválena částka 1 mil. korun. Maximální výše finanční podpory
města pro jeden projektový záměr činí 200 tisíc korun, nejvýše však 50% skutečných nákladů
(z ceny díla nebo materiálu) spojených s opravou a údržbou vnějšího vzhledu dané
nemovitosti podle podmínek programu. Na jednu nemovitost může být v příslušném roce
poskytnut jen jeden příspěvek a na dotaci není právní nárok. Finanční podpora může být
poskytnuta na akce realizované v roce 2016 a v roce 2017. Odborné posouzení žádosti a
vyhodnocení akce provede odborná komise. Po podání a vyhodnocení žádosti bude s
příjemcem dotace uzavřena veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu
města Nymburk. Podmínky žádosti na získání příspěvku jsou uvedeny v Pravidlech
programové dotace.
Zájemci o dotaci mohou podávat své žádosti v době od 12. května do 31. srpna tohoto roku.
Rozhodnutí o poskytnutí dotace bude známo do listopadu 2017.
Pravidla programové dotace na opravu a údržbu vnějšího vzhledu budov v MPZ a formuláře
žádosti o dotace včetně vzoru veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace lze nalézt na
webových stránkách města (Záložka - Dotace na opravu budov v MPZ).
http://www.meu-nbk.cz/index.php?sekce=2&idO=74
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