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V roce 2019 bude opět pokračovat Dotační program na opravu a údržbu 

vzhledu budov v centru města  

  

Město i v letošním roce bude přispívat na opravu a údržbu vnějšího vzhledu budov 

v městské památkové zóně. Program byl poprvé vyhlášen v roce 2017 a je o něj velký 

zájem.  

Cílem dotačního programu je motivovat vlastníky objektů v Městské památkové zóně, které 

jsou kvůli památkové ochraně finančně náročnější než v jiných lokalitách. V rozpočtu na rok 

2019 byla schválena částka 1 mil. korun. Podpořeny budou akce, které zlepší vnější vzhled 

budov – jde například o opravy fasád, střech či výměnu oken a dveří. V tomto případě 

mohou žadatelé získat maximálně 200 000 korun. Město podpoří i stavebně-historický či 

restaurátorský průzkum, a to maximální částkou 30 000 korun. Na jednu nemovitost však 

může být v příslušném roce poskytnut jen jeden příspěvek. Odborné posouzení žádosti a 

vyhodnocení akce provede odborná komise ve spolupráci s odborem školství, kultury a 

památkové péče. Po podání a vyhodnocení žádosti bude s příjemcem dotace uzavřena 

veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města Nymburk. 

„Jedná se o podporu investic do budov nacházející se v lokalitě Městské památkové zóny. 

Program se v minulých letech osvědčil a jde o smysluplnou motivaci pro majitele nemovitostí 

v centru Nymburka, na které jsou kladeny při investicích vysoké nároky z hlediska památkové 

péče. Nejen Nymburáci, ale i návštěvníci města jistě pozitivně ocení upravené vnější pláště 

těchto budov,“ vysvětlil starosta města Ing. Tomáš Mach, Ph.D. 

Zájemci o dotaci mohou podávat své žádosti v době od 06.03.2019 do 31.07.2019. Podmínky 

žádosti na získání příspěvku jsou uvedeny v Pravidlech programové dotace. Pravidla 

a formuláře žádosti lze nalézt na webových stránkách města (Záložka Dotace na opravu 

budov v MPZ). www.mesto-nymburk.cz/index.php?sekce=2&idO=74 

Program byl poprvé vyhlášen v roce 2017 a za dva roky fungování již bylo podáno celkem 20 

žádostí z nichž 15 bylo úspěšných. Město nejčastěji pomohlo s opravou fasád, výměnou 

oken, dveří a výkladců a výměnou střech. 
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