Materiál číslo: 3/2/2019
Materiál pro 3. zasedání Zastupitelstva obce Kunín, konané dne 18. 1. 2019
Věc: Schválení podání žádosti o dotaci
Zpracovala, předkládá: Dagmar Novosadová
V Kuníně dne 8. 1. 2019
Důvodová zpráva:
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlásilo nové dotační tituly, z kterých je možno žádat finance na
obnovu obecního majetku.
Jedním z vyhlášených dotačních titulů je program Program 117D08 - Podpora revitalizace území,
Podprogram 117D082 - Podpora regenerace brownfieldů pro nepodnikatelské využití, z kterého by
šlo požádat o dotaci na realizaci projektu „Stavební úpravy a přístavba obecního úřadu a kina,
adaptace na obecní sál“. Účastníkem podprogramu může být pouze obec Moravskoslezského,
Ústeckého nebo Karlovarského kraje nebo příslušný kraj, dotace může být poskytnuta max. ve výši 70
% způsobilých výdajů, max. do výše 30 mil. Kč.
Další dotační titul je Podprogram Podpora obnovy a rozvoje venkova, dotační titul 117d829E –
Rekonstrukce a přestavba veřejných budov. Účastníkem může být obec do 3.000 obyvatel, dotace
může být poskytnuta až do výše 70 % skutečně vynaložených nákladů akce, maximálně do výše 10
mil. Kč.

Povinnou přílohou k žádosti je u obou dotačních titulů je usnesení a zápis zastupitelstva se
schválením podání žádosti o poskytnutí dotace na realizaci akce „Revitalizace objektu
bývalého kina v Kuníně“ do dotačního titulu Ministerstva pro místní rozvoj ČR, vyhlášeného
v roce 2019.
V rámci projektu by mělo dojít ke zbourání nevyužívaného a zchátralého kina a na jeho místě
postavení nového kulturního sálu se zázemím.
Návrh usnesení č. 3/3/2019:
Zastupitelstvo obce Kunín schvaluje podání žádosti o dotaci na realizaci akce „Revitalizace objektu
bývalého kina v Kuníně“ z dotačního titulu Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Programu 117D08 Podpora revitalizace území, Podprogram 117D082 - Podpora regenerace brownfieldů pro
nepodnikatelské využití nebo v Programu Podpora rozvoje regionů 2019+, Podprogramu 117D8210
- Podpora obnovy a rozvoje venkova, dotačního titulu 117d8219E – Rekonstrukce a přestavba
veřejných budov.

