Program poskytování veřejné finanční podpory
z rozpočtu města Příbora pro rok 2017
Podporovaná oblast

MATERIÁLNĚ TECHNICKÁ ZÁKLADNA
Obecné vymezení okruhů veřejné finanční podpory
Veřejná finanční podpora se poskytuje na:
a) rekonstrukce nemovitostí v hodnotě nad 40 000 Kč,
b) modernizace nemovitostí v hodnotě nad 40 000 Kč,
c) přístavby, nástavby v hodnotě nad 40 000 Kč,
d) stavební úpravy směřující ke snížení energetické náročnosti nemovitosti nad 40 000 Kč.
Důvod (účel) podpory vymezených okruhů: Poskytnutá veřejná finanční podpora přispěje
ke zhodnocení nemovitosti, k zachování, popř. rozšíření funkčnosti nemovitostí sloužících k podpoře
a rozvoji kultury, tělesné výchovy a sportu, ochrany životního prostředí, vzdělání, zájmových činností,
volnočasových aktivit, propagaci a reprezentaci města.
Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu města Příbora
na podporovanou oblast: 1 000 000 Kč.
Maximální výše finanční podpory v jednotlivém případě: 85 % celkových plánovaných nákladů.
V případě, že skutečné náklady budou nižší než 85 % z celkových plánovaných nákladů, je příjemce
povinen vrátit finanční prostředky ve výši tohoto rozdílu na účet poskytovatele nejpozději v termínu
stanoveném pro předložení finančního vypořádání.
Způsobilý žadatel: Vlastník nemovitosti, která se nachází na území města Příbora a slouží
k podpoře a rozvoji kultury, tělesné výchovy a sportu, ochrany životního prostředí, vzdělání,
zájmových činností, volnočasových aktivit, propagace a reprezentaci města.
Lhůta pro podání žádostí: od 1. 12. 2016 do 15. 12. 2016.
Kritéria pro hodnocení žádosti:
- splnění podmínek pro poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Příbora stanovených
Pravidly č. 3/2016 schválenými usnesením Zastupitelstva města Příbora č. 17/8/2/1 ze dne
22. 9. 2016,
- splnění podmínek pro poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Příbora stanovených
v Programu poskytování veřejné finanční podpory schváleném usnesením Rady města Příbora
č. 45/08/1 ze dne 18. 10. 2016,
- splnění veškerých závazků a povinností vyplývajících ze smlouvy o poskytnutí veřejné finanční
v roce 2016,
- dodržení právních předpisů při čerpání a použití veřejné finanční podpory v roce 2016,
- předložení fotodokumentace předmětné nemovitosti před modernizací, rekonstrukcí, přístavbou,
nástavbou, stavebními úpravami,
- předložení návrhu položkového rozpočtu alespoň jednoho dodavatele (zhotovitele),
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-

vyrovnání závazků vůči městu Příboru a jeho zřízeným a založeným organizacím ke dni zpracování
podkladů pro rozhodnutí o přidělení veřejné finanční podpory v orgánech města Příbora.

Předpokládaná lhůta pro rozhodnutí o žádostech: březen 2017.
Veřejnou finanční podporu lze poskytnout a použít na:
- rekonstrukce nemovitostí v hodnotě nad 40 000 Kč,
- modernizace nemovitostí v hodnotě nad 40 000 Kč,
- přístavby, nástavby v hodnotě nad 40 000 Kč,
- stavební úpravy směřující ke snížení energetické náročnosti nemovitosti nad 40 000 Kč.
Veřejnou finanční podporu nelze poskytnout a použít na:
- náklady spojené s občerstvením, potraviny,
- stravné, pohoštění,
- nákup věcí osobní spotřeby, které nesouvisí s činností,
- nákup pohonných hmot,
- nákup mobilních telefonů,
- leasing,
- telefonní poplatky,
- dárkové poukazy,
- náklady prokazatelně nesouvisející s okruhy.
Věcně příslušný odbor: Odbor kultury a cestovního ruchu Městského úřadu Příbor.
Kontaktní údaje: Město Příbor, Městský úřad Příbor, nám. Sigmunda Freuda 19, 742 58 Příbor;
tel.: 731 130 855, Ing. Iveta Busková, e-mail: buskova@pribor-mesto.cz.
Doplňující přílohy k žádosti na rok 2017:
- ověřená kopie výpisu z listu vlastníka ne starší tří měsíců od data vyhotovení žádosti,
- fotodokumentace předmětné nemovitosti před modernizací, rekonstrukcí, přístavbou,
nástavbou, stavebními úpravami,
- cenová nabídka minimálně od jednoho dodavatele (zhotovitele),
- ověřená kopie plné moci v případě zastoupení žadatele na základě plné moci,
- výše příspěvku od ostatních subjektů.
Doplňující přílohy k finančnímu vypořádání za rok 2017:
- cenová nabídka minimálně od tří dodavatelů (zhotovitelů), pokud je cena za dílo vyšší jak
100 000 Kč bez DPH,
- kopie zprávy o posouzení a hodnocení nabídek hodnotící komise, pokud je cena za dílo vyšší jak
100 000 Kč bez DPH,
- fotodokumentace předmětné nemovitosti po modernizaci, rekonstrukci, přístavbě, nástavbě,
stavebních úpravách.

Pro poskytování VFP platí všeobecné podmínky dle Pravidel č. 3/2016 pro poskytování veřejné
finanční podpory z rozpočtu města Příbora, vydaných Zastupitelstvem města Příbora dne 22. 9. 2016,
usnesení č. 17/8/2/1, s účinností od 1. 10. 2016.
Program pro poskytování veřejné finanční podpory z rozpočtu města Příbora byl vydán Radou města
Příbora dne 18. 10. 2016, usnesením č. 45/08/1 ze dne 18. 10. 2016, s účinností od 19. 10. 2016.
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