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Tisková zpráva 
Na obnovu památek získá Liberec letos nejvíce 

peněz za poslední 3 roky   

Po dvou letech město Liberec opět získá příspěvek na obnovu památek v městské památkové zóně. 

Naposledy radnice získala finanční prostředky z programu Ministerstva kultury v roce 2013, i tak 

šlo o částku pouze 107 tisíc korun. Pak dva roky za minulého vedení nečerpalo město nic, až teprve 

v letošním roce obdrží Liberec na regeneraci památkové zóny 161 tisíc korun. 

Náměstek pro ekonomiku, strategický rozvoj a dotace Jan Korytář se tak ohrazuje proti tvrzení Miloše 

Krčmáře, ředitele Národního památkového ústavu v Liberci a předsedy místního OV KDU-ČSL, který 

ve svém komentáři zaslaném médiím nebere v potaz čerpání (resp. nečerpání) příspěvku v minulých 

letech a nepřesně uvádí výši částky, o kterou město vloni na podzim žádalo. Město Liberec na podzim 

2015 žádalo o poskytnutí příspěvku ve výši 245 tisíc korun, nikoliv o částku 161 tisíc, kterou nakonec 

získalo. 

Jan Korytář k tomu říká: „Proces získávání dotací byl na městě v neutěšeném stavu, jak je vidět na 

tomto příkladu, nebo na tom, že město například z programu IPRM nevyčerpalo přes 200 milionů Kč. 

Jsem rád, že jsme čerpání z programu na obnovu památek opět rozběhli, v letošním roce chceme 

připravit žádosti již minimálně za 1 milion Kč. I proto mě těší, že jsme se v koalici domluvili na 

vytvoření nového oddělení získávání dotací. Bez kvalitního a dostatečně velkého týmu odborníků totiž 

dotace sami nepřijdou.“ 

Letošní příspěvek poslouží na renovaci oken v Severočeském muzeu v Liberci. Město chce také zvýšit 

informovanost dalších vlastníků památek o možnosti získání tohoto příspěvku. 

Příspěvek Ministerstva kultury ČR z „Programu regenerace městských památkových rezervací a 

městských památkových zón“ je poskytován vlastníkům kulturních památek, které se v těchto 

lokalitách nacházejí a je určen především na zvýšené náklady spojené se zachováním a obnovou 

autentických prvků a konstrukcí kulturních památek. Neslouží tedy například k modernizaci objektů, 

na zateplování, novou elektroinstalaci atd. Avšak Ministerstvo kultury ČR má další programy na 

obnovu kulturních památek. Z některých město Liberec příspěvek v minulých letech získalo. 

Přehled čerpání příspěvků města Liberce z Programu regenerace městských památkových rezervací 

a městských památkových zón v letech 2008 – 2016. 

Rok příspěvek dle CEDR 

2008 1 138 498,00 Kč 

2009 1 330 000,00 Kč 

2010 581 000,00 Kč 

2011 1 010 000,00 Kč 

2012 595 000 Kč 

2013 107 000 Kč 

2014 0 Kč 

2015 0 Kč 

2016 161 000,00 Kč 



 


