Příloha č. 2 –
Tabulka žádostí - vyřazení, storno

Poř.
číslo
1

3

Žadatel

Název akce/projetku
Popis akce/projetku
Účel použití dotace na akci/projekt a jeho cíl

A-Z JARO Agency s.r.o.
Společnost s ručením
omezeným

06584837
Masarykovo nám. 23
78391
Uničov
Tělocvičná jednota Sokol
Šumperk
Pobočný spolek

13643240

Den se záchranáři
Akce "Den se záchranáři" se bude konat dne 22.6.2019
od 10:00 - 15:00 v městském parku Uničov.
Akce má za úkol seznámit veřejnost se složkami
integrovaného záchranného systému. Bude se jednat o
zábavně - vzdělávací akci.
1. Záchranná služba - 7 000 Kč, 2. Moderátor +
pořadatelé - 14 000 Kč, 3. Zápůjčky simulátorů - 9 000
Kč, 4. Občerstvení pro záchranáře a pořadatele - 5 000
Kč
Příměstský tábor-sportovní kemp , pro děti věkové
kategorie 12-17 let s poruchami chování, tzv. ohrožené
děti
Zajistit formou sportovní aktivity za účasti pedagogů a
sportovních lektorů v areálu TJ. Sokol Šumperk 10 ti
denní Sportovní kemp pro problémovou mládež,
umístěnou ve Středisku výchovné péče v Šumperku

Celkové náklady
realizované
akce/projektu

Termín
akce/realizace
projektu

Požadovaná částka z
rozpočtu OK

Důvod nehodnocení
žádosti

75 000

6/2019

35 000

storno žádosti

140 000

7/2019

35 000

vyřazeni - dostali dotaci na
podporu SČ

35 000

4/2019

35 000

pouze elektronická žádost

Dohody o provedené práci-lektoři a trenéři, správa areálupříprava kurtů, materiální vybavení - tenisové rakety, 8 x
výplety, míče, strava, pitný režim

U tenisu 1106/4
78701
Šumperk
6
Nepodnikající fyzická osoba

Krumpach 24
78901
Zábřeh

13.ročník lyžařských závodů pedagogických pracovníků
Olomouckého kraje
Účelem dotace je zajištění materiálně technického
zabezpečení 13. ročníku lyžařských závodů
pedagogických pracovníků OK. Akce se koná pod záštitou
náměstka hejtmana OK. Jedná se o tradiční setkání
pedagogických pracovníků.
organizačně technické zabezpečení akce a nákup cen.
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Příloha č. 2 –
Tabulka žádostí - vyřazení, storno

Poř.
číslo
9

10

Žadatel

Účel použití dotace na akci/projekt a jeho cíl
Tělocvičná jednota Sokol
Olomouc
Spolek

Celkové náklady
realizované
akce/projektu

Termín
akce/realizace
projektu

Požadovaná částka z
rozpočtu OK

47919540

Vícov 183
79803
Vícov
Tělocvičná jednota Sokol
Olomouc - Nové Sady
Pobočný spolek

63028417
Rooseveltova 127/34
77900
Olomouc

Důvod nehodnocení
žádosti

Letní tábor dětí a mládeže
Naše TJ Sokol pořádá každoročně letní stanový tábor dětí
a mládeže. Účast je cca 45 dětí . Součástí programu jsou
sportovní i kulturní akce.
Zajištění pronájmu, stravování, jízdné

55 000

8/2019

35 000

vyřazeni - dostali dotaci na
podporu SČ

70 000

12/2019

35 000

vyřazeni - dostali dotaci na
podporu SČ

120 000

12/2019

35 000

vyřazeni - dostali dotaci na
podporu SČ

60799650
17. listopadu 788/1
77900
Olomouc
Tělocvičná jednota Sokol Vícov Podpora sportovní činnosti TJ Sokol Vícov v roce 2019
Spolek

11

Název akce/projetku
Popis akce/projetku

TJ Sokol Vícov jako pobočný spolek České obce sokolské
zajišťuje pro své členy a širokou veřejnost možnost
aktivního trávení volného času v obci Vícov.
provoz sportovních zařízení, zajištění provozního a
sportovního materiálu pro sportovce

Celoroční činnost T. J. Sokol Olomouc - Nové Sady
Ćinnost T. J. sokol Olomouc - Nové sady s 330 členy se
zaměřuje na pravidelné cvičení všech věkových kategorií
v oddílech s různým sportovním zaměřením, společenské
a kulturní akce pro děti i dospělá, účast na sportovních a
společenských akcích.
Částečná úhrada energií, materiálu a sportovního náčiní,
částečná úhrada nákladů účastníků akcí (doprava, strava,
ubytování),
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Příloha č. 2 –
Tabulka žádostí - vyřazení, storno

Poř.
číslo
27

Žadatel

Účel použití dotace na akci/projekt a jeho cíl
Středisko volného času Lipník
nad Bečvou, příspěvková
organizace
Příspěvková organizace

49558595

31

32

Název akce/projetku
Popis akce/projetku

Komenského sady 1334
75131
Lipník nad Bečvou
Mladí občané, z.s.
Spolek

03285791
Ostrovského 464/6
150000
Praha
Tělocvičná jednota Sokol
Dřevohostice
Pobočný spolek

64989003

Celkové náklady
realizované
akce/projektu

Termín
akce/realizace
projektu

Požadovaná částka z
rozpočtu OK

Důvod nehodnocení
žádosti

Obnova vybavení Horolozeckého kroužku 411 při
Středisku volného času Lipník nad Bečvou, p.o.
Horolezecký oddíl při SVČ Lipník nad Bečvou, p. o. letos
oslavit 20 let své činnosti. Počet členů tohoto oddílu je
nyní 41 členů.
nákup a obnovu vybavení, jako jsou horolezecké chyty,
horolezecká lana a expresky.

Akademie Mladých občanů - Region
Region je částí projektu pro středoškoláky Akademie
Mladých občanů snažícího se v mladých vzbudit zájem o
veřejné dění pomocí debat a přednášek s experty na
veřejnou správu, workshopů, exkurzí a simulací. Region
se zaměřuje na krajskou samosprávu.
Ubytování (3 noci pro 30 účastníků), stravování (3x
snídaně, 4x oběd, 4x coffee break, 3x večeře, to vše pro
30 účastníků), cestovné hostů, tisk materiálů, ceny pro
vítěze
Sítě pro sporty volnočasových aktivit všech věkových
kategorií.
Tělocvičná jednota Sokol Dřevohostice, je jedinou
sportovní organizací v Dřevohosticích jejichž hlavní
předmětem činnosti je oblast sportovní činnosti,
zajišťující sportovní aktivity pro všechny občany obce ve
svých oddílech.
zakoupení sportovních sítí pro jednotlivé oddíly. Tenisové
sítě, házenkářské sítě na branky, florbalové sítě na
branky, badmintonová síť, síťka s držákem na stolní
tenis, volejbalová síť a nohejbalová síť.

62 000

8/2019

35 000

neoprávněný žadatel příspěvková organizace

42 100

3/2019

20 000

nesprávný účel / Program na
podporu práce s dětmi a
mládeží

11 109

10/2019

11 109

vyřazeni - dostali dotaci na
podporu SČ

Zámecká 255
75114
Dřevohostice
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Poř.
číslo
36

37

Žadatel

Účel použití dotace na akci/projekt a jeho cíl
Olomoucké barokní slavnosti
z.s.
Spolek
05340535
Koželužská 945/31
77900
Olomouc
Golf Club Prostějov z.s.
Spolek
70808783
Legionářská 915
79841
Kostelec na Hané

41

Název akce/projetku
Popis akce/projetku

Mensa České republiky

Mezinárodní nevládní
organizace

45248591

Celkové náklady
realizované
akce/projektu

Termín
akce/realizace
projektu

Požadovaná částka z
rozpočtu OK

Důvod nehodnocení
žádosti

Baroko pro radost
Doprovodný program Olomouckých barokních slavnosti
pro děti.
honoráře, služby, materiál

Podpora sportovní činnosti Golf Clubu Prostějov v roce
2019
Účelem spolku je vytváření podmínek k: a) aktivnímu
provozování golfové hry b) rozvoji a propagaci golfu jako
prostředku aktivního odpočinku c) zajišťování sportovní
činnosti svých členů d) rozšiřování nabídky služeb
spojených s golfovou hrou
zajištění provozu areálu a k nákupu sportovního vybavení
pro treninky dětí a dospělích
Logická olympiáda 2019 - Olomoucký kraj

Logická olympiáda je založená na logických úlohách,
jejichž řešení vyžaduje samostatný a kreativní přístup,
soutěž je unikátní, nejedná se o znalostní soutěž, ale o
soutěž rozvíjející především schopnost samostatného
logického uvažování.
ceny pro úspěšné řešitele krajského kola, organizaci a
administraci krajského kola, pronájem sálu a občerstvení
soutěžících, tvorbu zadání, cestovné, kancelářské
potřeby.

90 000

8/2019

35 000

nesprávný účel / Program na
podporu kultury

70 000

12/2019

35 000

chybná volba DP (Program na
podporu sport. činnosti)

60 000

12/2019

30 000

nesprávný účel / Program na
podporu práce s dětmi a
mládeží

Španielova 1111/19
16300
Praha
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Příloha č. 2 –
Tabulka žádostí - vyřazení, storno

Poř.
číslo
42

Žadatel

Účel použití dotace na akci/projekt a jeho cíl
Tělovýchovná jednota Sokol
Tovačov, z.s.
Spolek
43541356

44

Nádražní 658
75101
Tovačov
GYM LIBINA, z.s.

46

Spolek
06532870
Libina 541
78805
Libina
Tenisový klub Velký Týnec
Spolek

47

48

Název akce/projetku
Popis akce/projetku

22748024
Krčmaňská 471
78375
Velký Týnec
Hanácká včela z.s.
Spolek
05688256
Wolkerova 37/17
77900
Olomouc
Český svaz včelařů, z.s., okresní
organizace Olomouc
Pobočný spolek
00435023
Škrétova 198/2
77900
Olomouc

Celkové náklady
realizované
akce/projektu

Termín
akce/realizace
projektu

Požadovaná částka z
rozpočtu OK

Důvod nehodnocení
žádosti

Sportovní akce TJ Sokol na rok 2019
Organizování sportovních turnajů a sportovních akcí hrazení nákladů
úhrada nákladů na pořádání sportovních akcí v uvedeném
rozsahu dle bodu b).

65 000

11/2019

35 000

vyřazeni - dostali dotaci na
podporu SČ

35 000

7/2019

35 000

chybná volba DP (Program na
podporu sport. činnosti)

13 000

12/2019

10 000

pouze elektronická žádost

30 000

11/2019

25 000

storno žádosti

40 000

10/2019

35 000

storno žádosti

Nákup strojů do posilovny

Jedná se o nákup strojů do místní posilovny.
Pořízení cvičebních strojů

Podpora renovace antuky na kurtech TK Velký Týnec
Tenisový klub Velký Týnec sdružuje nadšence tenisového
prostředí a těší se oblibě místních i přespolních tenistů.
Renovace antuky na kurtech TK Velký Týnec

Ke včelám od dětství
Propagace včelařství na území Olomouckého kraje
Tisk propagačních materiálů, nákup materiálu na výrobu
svíček ze včelího vosku, DPP pro přednášející
Podpora včelařství
Podpora činnosti okresní organizace Českého svazu
včelařů
DPP pro členy okresní organizace a přednášející
odborníky, cestovní příkazy, tisk propagačních materiálů,
nájem kanceláře.
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Příloha č. 2 –
Tabulka žádostí - vyřazení, storno
Poř.
číslo
49

Žadatel

Účel použití dotace na akci/projekt a jeho cíl

52

75106906
Stiborova 597/27
77900
Olomouc
Myslivecký spolek Chlum
Javorník
Spolek

47999497
Míru 368
79070
Javorník
Fotbalový klub Hlubočky z.s.
Spolek

45213313

53

Celkové náklady
realizované
akce/projektu

Termín
akce/realizace
projektu

Požadovaná částka z
rozpočtu OK

Důvod nehodnocení
žádosti

Český svaz včelařů, z.s.,
Podpora včelařství
základní organizace Šternberk
Pobočný spolek

51

Název akce/projetku
Popis akce/projetku

78361
Hlubočky
TJ Sokol Jedlí, z.s.
Spolek
44939256

Podpora včelařů v regionu Šternbersko, propagace
včelaření mezi zájemci o včelaření i nevčelařskou
veřejností.
Tisk a výroba propagačních materiálů, proplacení
cestovních příkazů a DPP přednášejícím, nákup materiálu
(včelařské mezistěny) pro výrobu svíček s dětmi v
mateřských školách a základních školách na prvním
Odstranění havarijního stavu a nové vybavení střelnice v
Javorníku
Odstranění havarijního stavu a vybavení střelnice v
Javorníku za účelem rozšíření střeleckého sportu mezi
okolní spolky a veřejnost
Odstranění havarijního stavu a pořízení vybavení střelnice
v Javorníku

25 000

11/2019

20 000

storno žádosti

120 000

9/2019

nesprávný účel / Program na
podporu investičních akcí v
35 000
oblasti sportu - provoz a
údržba

75 000

8/2019

20 000

vyřazeni - dostali dotaci na
podporu SČ

105 000

6/2019

35 000

vyřazeni - dostali dotaci na
podporu SČ

Příměstský tábor FK Hlubočky 2019
Základním posláním klubu je zabezpečení rozvoje kopané
na soutěžní úrovni mužstev mládeže a dospělých v úrovni
výkonnostní kopané. Ke splnění svého základního poslání
si klub stanovuje cíle a úkoly, vymezené ve Stanovách
klubu.
Náklady na stravování účastníků tábora (obědy), náklady
na drobné občerstvení (ovoce, mléčné výrobky,
sladkosti), náklady na zabezpečení pitného režimu,
náklady na ošacení (tréninkové dresy pro účastníky
tábora)
Olympiáda netradičních sportů
Jedná se o tradiční sportovně volnočasovou akci rodičů s
dětmi, jejíž historie sahá do roku 1997.
vybavení ke sportovním soutěží , strava dětí a dozoru,
pronájem sportoviště.

Jedlí 16
78901
Jedlí
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Poř.
číslo
58

Žadatel

Účel použití dotace na akci/projekt a jeho cíl
Mažoretky GINA Brodek u
Přerova

Mistrovství České republiky - účast na "MČR kvalifikace",
dne 6.4..2019 v Chotěboři a 13.4.2019 v Ivančicích u
Brna + MČR SEMIFINÁLE, dne 20.4.2019 ve Stochově

Spolek

Spolek mažoretek GINA Brodek u Přerova založila roku
2009 Jana Hebelková. GINA je registrována v
mažoretkové asociaci International federation Majorettes
sport (IFMS).
startovné na kvalifikačním kole "MČR kvalifikace", ve
dnech 6.4..2019 a 13.4.2019 a MČR semifinále, dne
20.4.2019 ve Stochově, náklady na dopravu na uvedené,
případné ubytování, strava závodnic a další nezbytné
náklady.

26556316

59

Litovelská 28
77900
Olomouc
Klub přátel sportu Karlov z.s.
Spolek

04343913

62

Název akce/projetku
Popis akce/projetku

Kosmonautů 538/6
78901
Zábřeh
TJ MEZ Mohelnice z.s.

Spolek

19013230
nám. Kosmonautů 12
78985
Mohelnice

Memoriál Pavla Nováka - 11. ročník Karlovské olympiády
(10 leté výročí)
Účelem a cílem této sportovně kulturní akce je
připomenutí obrovské práce Pavla Nováka, kterou
věnoval všem kategoriím dětí a dospělých - sportovní a
kulturní akce pro děti, koncerty, knihy, zpěvníky ....

Celkové náklady
realizované
akce/projektu

Termín
akce/realizace
projektu

Požadovaná částka z
rozpočtu OK

Důvod nehodnocení
žádosti

80 000

4/2019

35 000

nesprávný účel / Program na
podporu sportu - podpora
sportovních akcí

35 000

6/2019

35 000

nesprávný účel / Program na
podporu kultury

35 000

12/2019

35 000

chybná volba DP (Program na
podporu sport. činnosti)

organizačně technické zabezpečení akce a nákup cen.

Podpora činnosti basketbalového oddílu Mohelnice

TJ MEZ Mohelnice, z.s. je spolek založený za účelem
vytváření optimálních podmínek pro provozování
basketbalových sportovních aktivit a činností s tím
souvisejících v Mohelnici, kde má již šedesátiletou historii.
Nájem tělocvičny - 10 000 Kč, platba rozhodčím - 25 000
Kč
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Poř.
číslo

Žadatel

69

Kanoistika Kojetín z.s.

71

Účel použití dotace na akci/projekt a jeho cíl

Spolek
44940327
Samota 1371
75201
Kojetín
TJ Tatran Ruda nad Moravou,
z.s.
Spolek

43961258

73

Název akce/projetku
Popis akce/projetku

9. května 180
789 63
Ruda nad Moravou
Mažoretky GINA Brodek u
Přerova

Celkové náklady
realizované
akce/projektu

Termín
akce/realizace
projektu

Požadovaná částka z
rozpočtu OK

Důvod nehodnocení
žádosti

Venkovní posilovna
Zbudování venkovní posilovny
Posilovací a cvičební trenažery venkovní posilovny

35 000

9/2019

35 000

nesprávný účel / Podpora
výstavby a rekonstrukcí

25 000

12/2019

25 000

chybná volba DP (Program na
podporu sport. činnosti)

80 000

5/2019

35 000

nesprávný účel / Program na
podporu sportu - podpora
sportovních akcí

Rozvoj volnočasových aktivit oddílu stolního tenisu pod TJ
Tatran Ruda nad Moravou
Podpora a rozvoj pravidelné činnosti oddílu stolního
tenisu organizovaného pod TJ Tatran Ruda nad Moravou.
Cestovné, startovné, registrace členů, provozní a
spotřební materiál, sportovní vybavení (neinvestice),
provoz a údržba herny, dresy, ceny do soutěží.

MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY - FINÁLE

Spolek

Spolek mažoretek GINA Brodek u Přerova založila roku 20
09 Jana Hebelková.GINA je registrována v mažoretkové a
sociaci International federation Majorettes sport (IFMS).

26556316

pokrytí nákladů na Mistrovství České republiky v Ostravě,
ve dnech 4.5.2019 - 5.5.2019, zejména startovné a
registrační poplatky, náklady na dopravu, ubytování,
strava a další nezbytné náklady spojené s účastí na MČR.

Litovelská 28
77900
Olomouc
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Tabulka žádostí - vyřazení, storno

Poř.
číslo
74

Žadatel

Účel použití dotace na akci/projekt a jeho cíl
Mažoretky GINA Brodek u
Přerova

XIV. EUROPEAN CHAMPIONSHIP MAJORETTES SPORT Crikvenica CRO

Spolek

Spolek mažoretek GINA Brodek u Přerova založila roku
2009 Jana Hebelková.GINA je registrována v
mažoretkové asociaci
International federation Majorettes sport (IFMS).
Náklady na účast na XIV. EUROPEAN CHAMPIONSHIP
MAJORETTES SPORT v Crikvenici (Chorvatsko), ve dnech
12.6..2019 - 16.6.2019 - startovné a registrační poplatky,
náklady na dopravu, ubytování, strava a další nezbytné
náklady spojené s účastí.

26556316

75

Název akce/projetku
Popis akce/projetku

Litovelská 28
77900
Olomouc
Mažoretky GINA Brodek u
Přerova
Spolek

26556316

Litovelská 28
77900
Olomouc

Celkové náklady
realizované
akce/projektu

Termín
akce/realizace
projektu

Požadovaná částka z
rozpočtu OK

Důvod nehodnocení
žádosti

185 000

6/2019

35 000

nesprávný účel / Program na
podporu sportu - podpora
sportovních akcí

85 000

8/2019

35 000

nesprávný účel / Program na
podporu sportu - podpora
sportovních akcí

VII. WORLD CHAMPIONSHIP MAJORETTES SPORT

Spolek mažoretek GINA Brodek u Přerova založila roku
2009 Jana Hebelková.GINA je registrována v
mažoretkové asociaci
International federation Majorettes sport (IFMS).
Náklady na účast na VII. WORLD CHAMPIONSHIP
MAJORETTES SPORT, ve dnech 19.8..2019 - 24.8..2019 startovné a registrační poplatky, náklady na dopravu,
ubytování, strava a další nezbytné náklady spojené s
účastí.
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Příloha č. 2 –
Tabulka žádostí - vyřazení, storno

Poř.
číslo

Žadatel

Název akce/projetku
Popis akce/projetku
Účel použití dotace na akci/projekt a jeho cíl

Celkové náklady
realizované
akce/projektu

Termín
akce/realizace
projektu

Požadovaná částka z
rozpočtu OK

Důvod nehodnocení
žádosti

Soubor střeleckých soutěží dle pravidel IPSC pro
sportovní a rekreační střelce 2019

79

Fyzická osoba podnikající dle Soubor 6 soutěží ve sportovní střelbě pro odbornou
živnostenského zákona zapsaná veřejnost na střelnici AVZO Dubicko 4x a HorkaŠumvald
v obchodním rejstříku
2x dle mezinárodních pravidel IPSC.

pouze elektronická žádost;
chybná volba DP (Program na
30 000
podporu sportu - podpora
sport. akcí)

63 000

9/2019

27 300

10/2019

12 000

chybná volba DP (Program
na podporu sport. činnosti)

20 000

12/2019

20 000

pouze elektronická žádost

Pronájmy sportovišť střelnice a ceny pro vítěze

83

85

78901
Zábřeh
KLUB KOLOBĚHU LIPNÍK NAD Pohyb je život - koloběžka pro radost
BEČVOU lipenští dráčci a draci
2010, z.s.
Spolek
A. sportovní činnosti (trénink + účast na soutěžích v ČR a
zahraničí) B. poskytování koloběžek pro veřejnost
(bezplatně). C. organizování koloběžkových akcí pro
družiny a školní kluby, doprovodné akce, akce pro
veřejnost,
22873724
Doprava koloběžek na místa realizace koloběžkových akcí
v jižní části Olomouckého kraje, náklady na opravy a
údržbu koloběžek, zakoupení technických pomůcek,
úhrada dopravy na akce ČSK pro účastníky- tři akce
(červen - červenec - srpen).
B. Němcové 1048/21
75131
Lipník nad Bečvou
Celoroční příprava triatlonisty pod vedením
profesionálního trenéra
Celoroční tréninková příprava na závody v triatlonu pod
Nepodnikající fyzická osoba
vedením profesionálního trenéra Jaroslava Hýzla.
Úhrada ročních nákladů na osobního trenéra.
77900
Olomouc
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Příloha č. 2 –
Tabulka žádostí - vyřazení, storno

Poř.
číslo

Žadatel

90

PŘEROV MAMMOTHS z.s.

94

Spolek
01207687
Fügnerova 2413/5
75002
Přerov
Záhorská střela, z.s.

Název akce/projetku
Popis akce/projetku
Účel použití dotace na akci/projekt a jeho cíl

Spolek
26554127

Start Přerov Mammoths v soutěžním ročníku 2019 2. ligy
amerického fotbalu
Hra amerického fotbalu
Uhrazení startovného v soutěži na rok 2019

Celkové náklady
realizované
akce/projektu

Termín
akce/realizace
projektu

Požadovaná částka z
rozpočtu OK

Důvod nehodnocení
žádosti

30 000

7/2019

30 000

sportovní činnost / nepodali
žádost v PPS

35 000

10/2019

35 000

chybná volba DP (Program na
podporu sportu - podpora
sport. akcí)

MOPED CUP 2019

Cílem projektu je uspořádání soutěže MOPED CUP soutěže motorových kol.
Plakáty, diplomy, pronájem areálu, mat.-tech.
zabezpečení akce, cestovné, pronájem mobilního
vybavení (sanitka, ozvučení, časomíra, velkokapacitní
stany a stánky), poháry, medaile, věcné ceny soutěžícím,
doprovodný program, propagační materiály

Býškovice 71
75353
Býškovice
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Poř.
číslo
99

Žadatel

Účel použití dotace na akci/projekt a jeho cíl
Myslivecký spolek OpatoviceRakov

Spolek
26604507

101

105

Název akce/projetku
Popis akce/projetku

Hlavní 170
75356
Opatovice
Sokol Křenovice, z.s.

Celkové náklady
realizované
akce/projektu

Termín
akce/realizace
projektu

Požadovaná částka z
rozpočtu OK

Důvod nehodnocení
žádosti

Mikroregionální myslivecké závody 2019

Cílem projektu je uspořádání mikroregionálních
mysliveckých střeleckých závodů.
Plakáty, diplomy, pronájem areálu včetně jeho přípravy a
terénních úprav, materiálně-technické zabezpečení akce
– nákup materiálu nezbytného pro konání akce (náboje
atd.), cestovné, pronájem mobilního vybavení, poháry,
medaile, věcné ceny soutěžícím

35 000

10/2019

chybná volba DP (Program
35 000 na podporu sportu - podpora
sport. akcí)

32 500

12/2019

32 500

Chybná volba DP (Program
na podporu sport. činnosti)

30 210

12/2019

30 210

není naplněna podstata
tělovýchov. aktivity

Podpora volnočasových a tělovýchovných aktivit v obci.

Spolek

Tělovýchovná a společenská činnost pro všechny věkové
kategorie. Fotbalová soutěž pod OFS Přerov. Tréninková
činnost a podpora sportovních aktivit mládeže a všech
zájemců o sportovní činnost.

47998857

Ochranná síť pod balkon a sítě na okna. Ke všem sítím
kotvící prvky, lanka a napínáky. Celkem 15000Kč.
Sportovní nářadí - 2ks šplhací lana -3600Kč, 2ks žíněnky 6000Kč, florbalové hole a míčky -2400Kč. Stůl na stolní
tenis -5500Kč.

Křenovice 18
75201
Křenovice
MAS Vincenze Priessnitze pro Hrou k propojení generací
Jesenicko, o.p.s.
Obecně prospěšná společnost Jedná se o mezigenerační propojení mezi mladými a
seniory. Projekt má za záměr navázat komunikaci mezi
generacemi při společné aktivitě, při hře.
29457891
Nákup her, výrobního materiálu a nákup drobných cen
účastníkům.
Lipová-lázně 396
79061
Lipová-lázně
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Příloha č. 2 –
Tabulka žádostí - vyřazení, storno

Poř.
číslo

Žadatel

106

TJ Střítež nad Ludinou, z.s.

Název akce/projetku
Popis akce/projetku
Účel použití dotace na akci/projekt a jeho cíl

Spolek

61985261

Celkové náklady
realizované
akce/projektu

Termín
akce/realizace
projektu

Požadovaná částka z
rozpočtu OK

Důvod nehodnocení
žádosti

Podpora celoroční sportovní činnosti

Zajištění financování celoroční sportovní činnosti,
zejména dětí a mládeže v rámci TJ Střítež nad Ludinou.
70 000

12/2019

35 000

Chybná volba DP (Program
na podporu sport. činnosti)

35 000

12/2019

35 000

nesprávný účel / Podpora
výstavby a rekonstrukcí

395 000

12/2019

pouze elektronická žádost;
35 000 chybná volba DP (Program
na sport. činnosti)

Pronájem ledových ploch, pronájem sportovních hal,
zajištění odměn při organizaci sportovních turnajů

Střítež nad Ludinou 191
75363
Střítež nad Ludinou
107 Tělocvičná jednota Sokol Zábřeh Podpora celoroční činnosti, oprava sportovních zařízení
Pobočný spolek

13643258

111

Jedná se o podporu sportovních oddílů, t.j. zajištění
sportovišť teplem, elektrikou a vodou.
Při provozování sportovišť dochází k opravám osvětlení,
podlah apod.
Částečná úhrada energií (elektrika, plyn a voda)
spojených s provozem sokolovny a tenisové haly, oprava
oplocení po rekonstrukci tenisových kurtů

Sokolská 94/13
78901
Zábřeh
HC REBELS 2017 Prostějov, z.s. Ženský hokejový tým HC REBELS 2017 Prostějov, z.s.,
který sdružuje dívky a ženy z Olomouckého kraje

Spolek

06495591

Jsme ženský hokejový klub v Prostějově, který vede ke
sportu ženy a dívky z různých částí Olomouckého kraje
(např. Němčice na Hané, Přáslavice, Přerov atd)
Platba pronájmu ledové plochy k zajištění tréninkových
podmínek pro 30 hráček z celého Olomouckého kraje

Česká 813/15
79601
Prostějov
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Poř.
číslo
112

Žadatel

Účel použití dotace na akci/projekt a jeho cíl
Junák - český skaut, středisko
J. E. Kosiny Olomouc, z. s.
Pobočný spolek

62335626
Dvořákova 223/34
77900
Olomouc

Celkové náklady
realizované
akce/projektu

Termín
akce/realizace
projektu

Požadovaná částka z
rozpočtu OK

Důvod nehodnocení
žádosti

Teambuildingové a vzdělávací akce pro vedoucí

V našem středisku fungují čtyři oddíly, na jejichž chodu
se podílí dobrovolníci od 13 do 49 let. Chystáme
uskutečnit čtyři teambuildingové akce pro vedoucí těchto
oddílů, na kterých se naučí i novým možnostem, jak
postupovat při vedení oddílu.
Materiál, cestovné, ubytování, vstupné, stravné

20 000

12/2019

15 000

není naplněna podstata
tělovýchov. aktivity

Mezinárodní fotbalové přátelské utkání Kleinpaschleben
vs. Tovačov

115

Nepodnikající fyzická osoba

116

Název akce/projetku
Popis akce/projetku

75101
Tovačov
AVZO DUBICKO p.s.

Pobočný spolek

43961304

7. května 198
78972
Dubicko

Dne 21-23 června 2019 pojedou na mezinárodní
fotbalové utkání hned čtyři týmy z Tovačova staří páni,
muži, starší žáci a družstvo dívek do osmnácti let. Utkání
budou probíhat na hřišti v městě Kleinpaschleben v
Německu.
autobusová doprava na místo (Německo,
Kleinpaschleben); vytvoření upomínkových předmětů s
logem Olomouckého kraje

95 000

6/2019

85 000

12/2019

TJ Sokol Tovačov obdržel v
PPS dotaci na činnost;
35 000
nenaplňuje zcela podstatu
volnočasové aktivity

Dovybavení sportovními pomůckami pro celoroční
činnost oddílu pro mládež
Celoroční činnost Asociace víceúčelových základních
organizací Technických sportů a činností ČR - AVZO
Dubicko, která je zaměřena na děti, mládež a ostatní
občany.
Nákup sportovních pomůcek (větrovky a malorážky) pro
oddíl mládeže pro tréning a účasti na celorepublikových
závodech; nákup ostatního technicko-sportovního
vybavení pro oddíl mládeže
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Příloha č. 2 –
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Název akce/projetku
Popis akce/projetku

Poř.
číslo

Žadatel

117

AVZO DUBICKO p.s.

Soutěže ve střelbě ze vzduchovky 20.4.2019 a 7.12.2019

Pobočný spolek

Dvě soutěže pro mládež - vzduchovka - 20.4. a
7.12.2019
ceny pro soutěžící; střelivo; zajištění zdravotníka; nákup
tlakové lahve na plnění vzduchovek

Účel použití dotace na akci/projekt a jeho cíl

43961304

118

7. května 198
78972
Dubicko
Spolek Sopka
Spolek

22900748

124

Prostějovičky 79
79803
Prostějovičky
Česká Mažoretková Federace
z.s.

Spolek

05530415

Celkové náklady
realizované
akce/projektu

Termín
akce/realizace
projektu

Požadovaná částka z
rozpočtu OK

Důvod nehodnocení
žádosti

39 000

12/2019

chybná volba DP (Program
19 000 na podporu sportu - podpora
sport. akcí)

30 000

12/2019

25 000

90 000

3/2019

Kdo si hraje, nezlobí.
Cílem projektu je zachování standardu při pořádání již
zavedených kulturních akcích v obci Prostějovičky. Naše
akce navštěvují obyvatelé z celého Olomouckého kraje
neboť se těší výborné reputaci a slibují zábavu pro celé
rodiny.
nákup cen vítězům a zajištění doprovodného programu
při pořádaných akcích v roce 2019 v obci Prostějovičky

chybná volba DP (Program
podpory kultury)

MČR České Mažoretkové Federace - kvalifikační kolo
Prostějov

Česká Mažoretková Federace je spolek, který má ve své
hlavní činnosti rozvíjet a propagovat mažoretky jako
sportovně taneční disciplínu, rozvíjet a propagovat
twirling jako sportovní disciplínu, pořádat soutěže,
přehlídky mažoretek apod.

chybná volba DP (Program
25 000 na podporu sportu - podpora
sport. akcí)

úhrada nákladů kvalifikačního kola Mistrovství České
republiky České Mažoretkové Federace v Prostějově

Dvořákova 583
43942
Postoloprty
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Poř.
číslo
127

Žadatel

Účel použití dotace na akci/projekt a jeho cíl
Hanácký soubor písní a tanců
KLAS z.s.
Spolek

44160526

128

U pivovaru 123
79812
Kralice na Hané
Junák - český skaut, středisko
Žlutý kvítek Olomouc, z. s.
Pobočný spolek

62335561

130

Název akce/projetku
Popis akce/projetku

Finanční podpora pro uskutečnění folklorního setkání
"Kralecky klebete" v Kralicích na Hané
Podpora realizace folklorního setkání "Kralecky klebete".
Program bude mít díky účasti souborů z celé ČR
celostátní význam. Pořádajíci soubor je nositelem
folklorních tradic Hané. Úspěšně reprezentuje Hanou v
naší republice i v zahraničí.
Ozvučení akce - 5.000 Kč; cestovné a ubytování
hostujících souborů - 20.000 Kč; strava pro účinkující 7.000 Kč; dekorace, vybavení scény - 3.000 Kč

Celkové náklady
realizované
akce/projektu

Termín
akce/realizace
projektu

Požadovaná částka z
rozpočtu OK

Důvod nehodnocení
žádosti

50 000

6/2019

35 000

chybná volba DP (Program
podpory kultury)

20 000

6/2019

20 000

není naplněna podstata
tělovýchov. aktivity

90 000

6/2019

30 000

není naplněna podstata
tělovýchov. aktivity; jiný
předmět činnosti

Kdo má židli - tak ten bydlí, výbava klubovny mladších
skautů
Hlavním účelem projektu bude uspořádání akce pro
členy našeho skautského oddílu Poutníci, při které si děti
v průběhu jednoho víkendu zkusí sami složit nové
židličky a následně si je dle svých preferencí pomalují
barvami.
Nákup nábytku (30 židliček); Nákup barev a materiálu

Rožňavská 668/8
77900
Olomouc
DELTAKLUB STICHOVICE, z.s. Sportovně letecký den na letišti Stichovice s názvem
„Dětský Den – Den otevřených dveří“
Spolek

65268954

Sportovně letecký den s názvem "Dětský Den-Den
otevřených dveří" pro děti, mládež a dospělé s pobytem
na letišti, včetně vyhlídkových a seznamovacích letů,
ukáz.dal. volnočasových složek,odměny pro soutěžící při
soutěžích a jiných akcích na letišti.
částečné pokrytí nákladů vyhlídkových a seznamovacích
letů, dále na částečné pokrytí nákladů dětských atrakcí a
náborových činností.

Sídl. E. Beneše 15/21
79603
Prostějov
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Poř.
číslo
131

Účel použití dotace na akci/projekt a jeho cíl
Junák - český skaut, středisko
Žlutý kvítek Olomouc, z. s.
Pobočný spolek

62335561

132

Rožňavská 668/8
77900
Olomouc
Student Cyber Games, z.s.
Spolek

26678586

134

Název akce/projetku
Popis akce/projetku

Žadatel

Křenová 89/19
60200
Brno
Student Cyber Games, z.s.
Spolek

26678586
Křenová 89/19
60200
Brno

Celkové náklady
realizované
akce/projektu

Termín
akce/realizace
projektu

Požadovaná částka z
rozpočtu OK

Důvod nehodnocení
žádosti

Stavební úpravy interiéru skautské klubovny

V průběhu několika víkendových akcí bychom rádi
svépomocí (členové našeho skautského oddílu pod
supervizí vedoucích) opravili staré obložení naší skautské
klubovny na adrese Boženy Němcové 1, již degradované
působením vlhkosti a času.
Cementotřískové desky; penetrace; materiál na
přespárování zdiva - nástroje; spojovací materiál, vruty;
krycí lišty

18 000

12/2019

15 000

nesprávný účel / Podpora
výstavby a rekonstrukcí

35 000

4/2019

10 000

není naplněna podstata
tělovýchov. aktivity

54 000

12/2019

18 000

není naplněna podstata
tělovýchov. aktivity

Prezentiáda 2019
Soutěž Prezentiáda je týmovou soutěží v prezentačních
dovednostech, čímž připravuje studenty středních a
základních škol na budoucí výzvy na pracovním trhu.
organizace soutěže Prezentiáda 2019 na území
Olomouckého kraje.

pIšQworky 2019
Soutěž pIšQworky je týmovou soutěží v logické hře
piškvorky rozvíjející logické a analytické myšlení,
týmovou spolupráci či organizační dovednosti studentů.
organizace soutěže pIšQworky na území Olomouckého
kraje.
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Poř.
číslo
135

Žadatel

Účel použití dotace na akci/projekt a jeho cíl
AUTO KLUB PŘEROV-město v
AČR

Pobočný spolek

00533751

137

Dluhonská 1350/43
75002
Přerov
AUTO KLUB PŘEROV-město v
AČR

Pobočný spolek

139

Název akce/projetku
Popis akce/projetku

00533751
Dluhonská 1350/43
75002
Přerov
AUTO KLUB PŘEROV-město v
AČR
Pobočný spolek

00533751
Dluhonská 1350/43
75002
Přerov

Celkové náklady
realizované
akce/projektu

Termín
akce/realizace
projektu

Požadovaná částka z
rozpočtu OK

Důvod nehodnocení
žádosti

Mezinárodní mistrovství České republiky v autokrosu

Žadatel je pobočným spolkem Autoklubu České
republiky, národní sportovní autority v oblasti
motorismu. Akce na níž žadatel žádá dotaci ze strany
Olomouckého kraje je Mezinárodní mistrovství Českén
republiky v autokrosu konané ve dnech 14.-16.6.2019.

735 000

6/2019

chybná volba DP (Program
35 000 na podporu sportu - podpora
sport. akcí)

1 835 000

8/2019

chybná volba DP (Program
35 000 na podporu sportu - podpora
sport. akcí)

280 000

12/2019

Mezinárodní mistrovství České republiky v autokrosu 14.16.6.2019

Mistrovství Evropy v autokrosu

Žadatel je pobočným spolkem Autoklubu České
republiky, národní sportovní autority v oblasti
motorismu. Akce na níž žadatel žádá dotaci ze strany
Olomouckého kraje je FIA Mistrovství Evropy v
autokrosu konané ve dnech 23.-25.8.2019.
FIA Mistrovství Evropy v autokrosu 23.-25.8.2019

Celoroční provoz areálu Přerovská rokle

Žadatel je pobočným spolkem Autoklubu České
republiky, národní sportovní autority v oblasti
motorismu. Žadatel žádá dotaci na celoroční provoz
multifunkčního zařízení Přerovská rokle.
Celoroční provoz areálu Přerovská rokle
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Poř.
číslo
136

Žadatel

Účel použití dotace na akci/projekt a jeho cíl
Junák - český skaut, středisko
Šternberk, z. s.

Pobočný spolek

62335634

140

Název akce/projetku
Popis akce/projetku

Babická 536/10
78501
Šternberk
Junák - český skaut, okres
Olomouc, z. s.
Pobočný spolek

14615282

Holická 559/31q
77900
Olomouc

Celkové náklady
realizované
akce/projektu

Termín
akce/realizace
projektu

Požadovaná částka z
rozpočtu OK

Důvod nehodnocení
žádosti

Rekonstrukce skautské klubovny ve Šternberku

Posláním Junáka je podporovat rozvoj osobnosti mladých
lidí, jejich duchovních, mravních, intelektuálních,
sociálních a tělesných schopností.
Z důvodu nezateplené podlahy v klubovně je nutné přes
zimu zastavovat přívod vody. To činí problémy s
používáním WC a umývárny v zimním období. Chtěli
bychom zateplit podlahu a zrealizovat rekonstrukci
sociálního zařízení, je v havarijním stavu.

35 000

12/2019

nesprávný účel / Program
na podporu investičních akcí
35 000
v oblasti sportu - provoz a
údržba

105 000

11/2019

35 000

100 let olomouckého skautingu
Olomoučtí skauti oslaví v letošním roce 100 let své
existence. Při této významné příležitosti je naplánovaná
rozmanitá škála akcí, které budou určené nejen
skautům, ale také veřejnosti.
Služby (tisk, kopírování, propagace, výroba
upomínkových předmětů, pronájem, ...); materiál (např.
papíry, provazy, lana, hřebíky, lepidla, krepové papíry,
kůže, izolepy, materiál na rukodělné aktivity, ...); ceny
do soutěží
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Poř.
číslo

Žadatel

141

Hanácký folklorní spolek

Název akce/projetku
Popis akce/projetku
Účel použití dotace na akci/projekt a jeho cíl

Spoelk

41503457

Lužická 2662/12
79601
Prostějov

Celkové náklady
realizované
akce/projektu

Roztančená scéna - postupová soutěžní přehlídka
dětských souborů (3 okresní a 1 krajské kolo)
Uspořádání soutěžní přehlídky dětských tanečních
souborů Roztančená scéna pro oblast Hané, která
zahrnuje 3 okresní a 1 krajské kolo, jejichž je HanFoS
odborným garantem. Podpora je žádána především na
proplacení cestovného folklorním souborům.

Termín
akce/realizace
projektu

35 000

Požadovaná částka z
rozpočtu OK

6/2019

20 000

Proplacení hromadného jízdného (autobusy) pro
účastníky - dětské folklorní soubory, příp. tiskoviny
(propozice, diplomy), pronájmy sálů pro přehlídku a
drobné věcné odměny pro vítěze

Důvod nehodnocení
žádosti

chybná volba DP (Program
podpory kultury)

Pořádání sportovní akce Key DiscDog Freestyle 2019

142

Fyzická osoba podnikající dle Dotace bude sloužit k úhradě pořadatelských nákladů
živnostenského zákona
pro závod s mezinárodní účastní s možností kavlifikace
zapsaná v obchodním rejstříku na Mistrovství světa 2019 v USA v novém kynologickém
sportu dogfrisbee. Název akce je Key DiscDog Freestyle
2019.
Na úhradu výdajů spojených se zajištěním rozhodčích letenka rozhočí, ubytování a strava rozhodčí po dobu
pobytu v ČR

40 000

5/2019

20 000

chybná volba DP (Program
na podporu sportu - podpora
sport. akcí)

78314
Bohuňovice
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Poř.
číslo

Žadatel

144

Los Vesinos, z.s.

Účel použití dotace na akci/projekt a jeho cíl

Spolek

06939490

146

Hrachoviska 12/2
78335
Chomoutov
FK Slavonín, z.s.

Spolek
48807389

147

Název akce/projetku
Popis akce/projetku

Chomoutov 22: Projekt na podporu volnočasových aktivit
v Chomoutově.
Projekt se věnuje volnočasovým aktivitám pro místní
děti, mládež a dospělé v městské části Olomouc Chomoutov. Aktivity projektu posilují mezigenerační
vztahy a upevňují vztah účastníků k místu, kde žijí.
Nákup služeb (lektorné, propagace, účetnictví) a náklady
na související materiál (výtvarný, výukový, suroviny).
Podrobný rozpočet viz příloha.

Celkové náklady
realizované
akce/projektu

Termín
akce/realizace
projektu

Požadovaná částka z
rozpočtu OK

Důvod nehodnocení
žádosti

48 500

12/2019

35 000

chybná volba DP (Program
podpory kultury)

Volnočasové a tělovýchovné aktivity FK Slavonín fotbalová soustředění a kempy
Ubytování, strava a pronájem hřišť na soustředěních a
kempech FK Slavonín

135 000

12/2019

35 000

chybná volba DP (Program
na podporu sport. činnosti)

Putování s dinosaury je akce zaměřená na volnočasové
aktivity rodičů s dětmi, s cílem zajistit poznání a
prohloubení znalostí v oblasti dinosaurů.
úhrada výpravného programu a vystoupení T-Rexe v
životní velikosti.

31 000

9/2019

25 000

není naplněna podstata
tělovýchov. aktivity; účel

Volnočasové a tělovýchovné aktivity FK Slavonín

Jižní 149/30
78301
Olomouc
Spolek rodičů Moravský Beroun Putování s dinosaury
Spolek

07140321
kpt. Jaroše 533
79305
Moravský Beroun
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Poř.
číslo
149

Žadatel

Účel použití dotace na akci/projekt a jeho cíl
Jezdecký klub z.s. Radkova
Lhota

Spolek

27056023

150

Název akce/projetku
Popis akce/projetku

Radkova Lhota 3
75114
Radkova Lhota
Junák - český skaut,
Olomoucký kraj, z. s.
Spolek

06939490

Celkové náklady
realizované
akce/projektu

Termín
akce/realizace
projektu

Požadovaná částka z
rozpočtu OK

Důvod nehodnocení
žádosti

Hobby dostihy Velký Újezd - obnova tradice

V loňském roce jsme po mnoha letech obnovili dávnou
tradici hobby dostihů na Moravě..
Hobby dostihy pro poníky a různé plemena koní, oblast
odvětví:
roviny, překážky (steeplechase, lovecká jízda)
Poháry a kokardy pro umístěné a vítěze (10.000,- Kč);
Materiál na výrobu deček pro koně (látka, barva na
látku) (3.000,- Kč); Výroba hrnků (2.000,- Kč); Materiál
na zajištění technického zázemí: pásky, tyčky, kulatina
(20.000,- Kč)

50 000

6/2019

63 000

12/2019

chybná volba DP (Program
35 000 na podporu sportu - podpora
sport. akcí)

Skautský institut v Olomouci
Vytváříme otevřený prostor, který je místem pro formální
i neformální potkávání se skautů a veřejnosti nad tématy
které ovlivňují každodenní život. Pořádáme diskuze,
přednášky, setkání a vzdělávací akce které si kladou za
cíl nechat svět lepší.
Materiální a technického zázemí (např. ozvučení,
dataprojektor, vybavení společné kuchyňky), cestovní
výdaje a lektorné, nákup grafického softwaru pro tvorbu
propagačních materiálů (v cenách pro NNO)

35 000

chybná volba DP (Program
podpory kultury)

Holická 559/31q
77900
Olomouc
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Poř.
číslo
151

Žadatel

Účel použití dotace na akci/projekt a jeho cíl
Jezdecký klub z.s. Radkova
Lhota

Spolek
27056023

152

Radkova Lhota 3
75114
Radkova Lhota
FC HVOZD, z.s.

Spolek
44159901

153

Název akce/projetku
Popis akce/projetku

Hvozd 145
79855
Hvozd
Junák - český skaut, okres
Olomouc, z. s.
Pobočný spolek

14615282

Celkové náklady
realizované
akce/projektu

Termín
akce/realizace
projektu

Požadovaná částka z
rozpočtu OK

Důvod nehodnocení
žádosti

JARNÍ HOBBY ZÁVODY

Organizace hobby soutěží jako příprava na závody v
rámci ČR v drezuře, parkurech a všestrannosti.
Poháry a kokardy (10.000,- Kč); Platba rozhodčích,
stavitele parkuru (5.000,- Kč); Technické zajištění sanitní vůz, ozvučení (15.000,- Kč)

40 000

4/2019

chybná volba DP (Program
30 000 na podporu sportu - podpora
sport. akcí)

10 000

12/2019

chybná volba DP (Program
10 000 na podporu sportu - podpora
sport. akcí)

100 000

12/2019

35 000

X. Ročník turnaje pánů dřive narozených nad 35 let

Desátý ročník turnaje pánů dříve narozených
nájem sportovní haly, zaplacení rozhodčích, cen,
občerstvení, cvičebních pomůcek (míč na futsal).

Regionální skautská základna - Skautský dům Olomouc
Cílem projektu je snížení energetické náročnosti budovy
a s tím související snížení ekologické zátěže. A dále
zlepšení podmínek pro přespávání pro ubytované,
pořízením matrací na spaní a nových dveří.
materiál a služby, materiál a vybavení potřebné na
realizaci projektu. Jde o matrace, termostatické hlavice,
dveře a LED žárovky.

není naplněna podstata
tělovýchov. aktivity; účel

Holická 559/31q
77900
Olomouc
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Poř.
číslo
154

Žadatel

Účel použití dotace na akci/projekt a jeho cíl

Termín
akce/realizace
projektu

Požadovaná částka z
rozpočtu OK

Důvod nehodnocení
žádosti

Činnost prostějovského skautského střediska PELIKÁNI

Pobočný spolek

Skautské středisko Pelikáni se věnuje dětem,
dospívajícím i mladým dospělým a spolupracuje i s
rodinami svých členů. Skautská výchovná metoda je
ucelený systém, který se snaží vést mladého člověka na
cestě jeho osobního růstu.
Mobilní zastřešení, příspěvek na mezinárodní skautské
setkání Jamboree, provozní materiál

40 000

12/2019

35 000

není naplněna podstata
tělovýchov. aktivity

KČT Zelenáči Svésedlice jsou poměrně nově vzniklým
spolkem. Spolek vznikl zejména z důvodu při pomoci
pořádání kulturních a sportovních akcí v obci Svésedlice
a pro náplň volného času dětí a mládeže, které se
snažíme nejen turistiku přiblížit.
Nákup věcného vybavení 15.000,-; Nákup věcných darů
na pořádané akce a spotřeba materiálu při pořádání akcí
15.000,-; Turistické značení 5.000,-

35 000

12/2019

35 000

chybná volba DP (Program
podpory kultury)

119 000

8/2019

35 000

není naplněna podstata
tělovýchov. aktivity

Vápenice 2968/21
79601
Prostějov
KČT, odbor Zelenáči Svésedlice Podpora činnosti KČT Zelenáči Svésedlice
Pobočný spolek

06203434

158

Celkové náklady
realizované
akce/projektu

Junák - český skaut, středisko
Pelikáni Prostějov, z. s.

65763700

155

Název akce/projetku
Popis akce/projetku

Svésedlice 68
78354
Svésedlice
Tělocvičná jednota SOKOL
Křelov
Pobočný spolek

60802839

Květinová 164/50
78336
Křelov-Břuchotín

Přídědinský tábor Křelov 2019
Přídědinský tábor - letní prázdniny Křelov 2019
Jedná se o tzv. příměstský tábor na vesnici po dobu 5
dní s ranním příchodem od 7,00 a odchodem domů v
16,00 hodin. Tábor je určen pro děti ve věku 7 - 15 let.
Kapacita tábora je omezena na 56 dětí.
Rozlišovací prvky účastníků; dopravné na celodenní
výlet; tvůrčí materiál pro kreativní činnost; odměny
instruktorů

Rada Olomouckého kraje 15. 4. 2019
11.5. – Program na podporu volnočasových a tělovýchovných aktivit v OK v roce 2019 - vyhodnocení
Příloha č. 2 – Tabulka žádostí - vyřazení, storno

Strana 74 (celkem 80)

Příloha č. 2 –
Tabulka žádostí - vyřazení, storno

Poř.
číslo

Žadatel

159

1. HFK Olomouc a.s.

Účel použití dotace na akci/projekt a jeho cíl

Akciová společnost
25864483

160

Staškova 652/28
77900
Olomouc
1. HFK Olomouc a.s.
Akciová společnost

25864483

162

Název akce/projetku
Popis akce/projetku

Staškova 652/28
77900
Olomouc
1. HFK Olomouc a.s.
Spolek

61984604
Staškova 652/28
77900
Olomouc

Brankářská akademie Martina Vaniaka - 1. HFK Olomouc,
a.s.
Brankářská akademie Martina Vaniaka ve spolupráci s 1.
HFK Olomouc
tréninková činnost akademie - tréninkové pomůcky,
pronájmy sportovišť, výukové materiály, kancelářské
potřeby, propagační tiskoviny, lektorská činnost.

Celkové náklady
realizované
akce/projektu

50 000

Termín
akce/realizace
projektu

12/2019

Požadovaná částka z
rozpočtu OK

35 000

vyřazeni - dostali dotaci na
podporu SČ

Všesportovní kroužek pro děti - 1.HFK Olomouc, a.s.
Všesportovní kroužek pro děti ve spolupráci fotbalového
klubu 1. HFK Olomouc se Základní a mateřskou školou
Holice a Fakultou tělesné kultury Palackého univerzity
Olomouc.
Pronájem haly a dalších sportovišť (zejména v letním
období), nákup sportovních pomůcek, reklamní
propagace, činnost lektorů, kancelářské potřeby,
odměny pro děti.

Předvánoční fotbálek u stromečku - 1.HFK Olomouc
spolek
Dne 7.12.2019 proběhne celodenní předvánoční turnaj
dětí a mládeže ve fotbale a exhibiční utkání známé
osobnosti vs. stará garda. Na závěr bude rozsvícení
stromku a malá nadílka všem účastníkům turnaje.

Důvod nehodnocení
žádosti
vyřazeni - dostali dotaci na
podporu SČ

50 000

12/2019

35 000

vyřazeni - dostali dotaci na
podporu SČ

43 500

12/2019

32 500

Spolufinancování výdajů akce "Předvánoční fotbálek u
stromečku"
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Příloha č. 2 –
Tabulka žádostí - vyřazení, storno

Poř.
číslo

Žadatel

165

1. HFK Olomouc a.s.

Název akce/projetku
Popis akce/projetku
Účel použití dotace na akci/projekt a jeho cíl

Spolek

61984604

Celkové náklady
realizované
akce/projektu

Termín
akce/realizace
projektu

Požadovaná částka z
rozpočtu OK

Dětský den s fotbalem - 1.HFK Olomouc spolek
Dne 1.6.2019 proběhne celodenní program pro děti a
rodiče. Součástí bude miniturnaj ve fotbale, zábavné
soutěžní odpoledne pro děti, dovednostní fotbalové
discipliny a folkový večer.
Spolufinancování výdajů akce "Dětský den s fotbalem"

45 500

Důvod nehodnocení
žádosti
vyřazeni - dostali dotaci na
podporu SČ

6/2019

35 000

40 000

6/2019

Rugby Club Olomouc obdržel
v PPS dotaci na činnost;
30 000
nenaplňuje zcela podstatu
volnočasové aktivity

23 000

5/2019

23 000

Staškova 652/28
77900
Olomouc
United World Games 2019

169

Nepodnikající fyzická osoba

176

77900
Olomouc
TJ Sokol Bohuňovice, z.s.
Spolek

49593269

Ragby kemp s mezinárodním turnajem v Rakousku v
rámci UNITED WORLD GAMES
Doprava, ubytování, stravné

Dětský sportovní den v Bohuňovicích
Jedná se o každoroční akci pro děti a jejich rodiče či
prarodiče - 4. ročník dětského sportovního dne v
Bohuňovicích pořádaného v květnu 2019. Náplní jsou
pohybové a dovednostní soutěže pro děti a doprovod
doplněné dalšími volnočasovými atrakcemi.

vyřazeni - dostali dotaci na
podporu SČ

Zajištění dětského sportovního dne - sportovní a ostatní
pomůcky, odměny pro děti, tiskoviny, pronájem atrakcí,
občerstvení pro děti, energie.

Loděnická 298
78314
Bohuňovice
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Příloha č. 2 –
Tabulka žádostí - vyřazení, storno

Poř.
číslo

Žadatel

Účel použití dotace na akci/projekt a jeho cíl

170

78301
Olomouc
Základní umělecká škola
PAMFILIA, z.s.
Spolek

70626332

178

Celkové náklady
realizované
akce/projektu

Termín
akce/realizace
projektu

Požadovaná částka z
rozpočtu OK

Důvod nehodnocení
žádosti

Rugby kemp Klagenfurt 2019

Nepodnikající fyzická osoba

175

Název akce/projetku
Popis akce/projetku

Lázeňská 238
78815
Velké Losiny
Sportovní klub Rakov, z.s.
Spolek
22672451

Rakov 74
75354
Rakov

Herní soustředění s mezinárodním turnajem v Rakousku
v rámci UNITED WORLD GAMES
Doprava, Ubytování, stravné

Rugby Club Olomouc obdržel
v PPS dotaci na činnost;
30 000
nenaplňuje zcela podstatu
volnočasové aktivity

40 000

6/2019

30 000

12/2019

20 000

35 000

12/2019

chybná volba DP (Program
35 000 na podporu sportu - podpora
sport. akcí)

Hudební workshopy pro děti a mládež
Spolek Základní umělecká škola PAMFILIA, z.s. pořádá
od roku 2000 každoročně několik volnočasových akcí pro
veřejnost. Nyní se jedná o 2. ročník hudebního
workshopu – tentokrát se zaměřením na dechové
nástroje – pro děti a mládež.

chybná volba DP (Program
podpory kultury)

Zvučení, mzdové náklady, papírenské zboží, učebnice

Vánoční turnaj ve stolním tenise
Cílem předkládaného projektu je uspořádání vánočního
turnaje ve stolním tenise.
materiálně-technické zabezpečení akce (pronájem
prostor včetně nezbytného vybavení - stoly na stolní
tenis, ozvučovací technika), nákup pohárů a věcných
cen, pozvánky, cestovné, pitný režim a občerstvení pro
účastníky turnaje
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Příloha č. 2 –
Tabulka žádostí - vyřazení, storno

Název akce/projetku
Popis akce/projetku

Poř.
číslo

Žadatel

179

STARS FLORBAL, z.s.

Vedení a organizace florbalových kroužků v Olomouckém
kraji

Spolek

Projekt je zaměřen na rozvoj sportu a zdraví u dětí a
mládeže v Olomouckém kraji. V našem případě se jedná
o vedení volnočasových florbalových kroužků na
základních školách.
organizování a vedení tréninků - odměny trenérům,
náklady na pronájem tělocvičen, sportovní a florbalové
vybavení, startovné do soutěží apod.

Účel použití dotace na akci/projekt a jeho cíl

04922573

180

Brožíkova 556/9
77900
Olomouc
TJ SOKOL Opatovice, z.s.
Spolek

60782269

Sportovní 157
75356
Opatovice
CELKEM:
dne: 15.04.2019
Název DT:
Typ dotačního titulu:

Celkové náklady
realizované
akce/projektu

Termín
akce/realizace
projektu

Požadovaná částka z
rozpočtu OK

Důvod nehodnocení
žádosti

206 000

12/2019

35 000

chybná volba DP (Program
na podporu sport. činnosti)

25 000

7/2019

10 000

vyřazeni - dostali dotaci na
podporu SČ

Mezinárodní závody FPV dronů Opatovice
Mezinárodní závody MPV dronů součást mistrovství ČR
ve dnech 13=14.7.2019. Závody FPV dronu jsou mladou
sportovní u discilpínou atraktivní pro diváky a mládež. 3.
ročník závodů spolu s bohatým sportovním doprovodným
programem pro děti a mládež.
Materíál na přípravu tratě, odměny pro soutěžící, nájem
vybavení pro soutěže a doprovodný program,
občerstvení účastníků, rozhodčích a pořadatelů.

7 621 719 Kč

2 388 319 Kč

Program na podporu volnočasových a tělovýchovných aktivit v Olomouckém kraji v roce 2019
krajský dotační titul
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