Příloha č. 3 - Přehled vyřazených a stornovaných žádostí v dotačním programu Program podpory kultury v Olomouckém kraji v roce 2019 – 2. kolo

Název akce/projetku
Poř.
číslo

Žadatel
Popis akce/projetku

Celkové náklady
realizované
akce/projektu

Termín
akce/realizace
projektu

Požadovaná částka z
rozpočtu OK

Důvod nehodnocení
žádosti

ROK/ZOK

Účel použití dotace na akci/projekt a jeho cíl
403

412

Obec Biskupice
Zatím neurčeno
00288021
Biskupice 61
79812
Biskupice
Dotkni se křídel z.s.
Spolek

06467521
Jívka 216
54213
Jívka
415

417

443

Obec Nemile
Obec, městská část hlavního
města Prahy
00635871
Nemile 93
78901
Nemile
Obec Nemile
Obec, městská část hlavního
města Prahy
00635871
Nemile 93
78901
Nemile
Městská kulturní zařízení,
příspěvková organizace
Zatím neurčeno
00848751
Masarykova 307/20
78501

Vybavení obecní knihovny
Vybavení obecní knihovny počítačem a tiskárnou.
Pořízení počítače a tiskárny pro obecní knihovnu v obci
Biskupice

34 000

XI.19

Storno na žádost žadatele.
34 000 Podáno ve vhodnějším
dotačním programu.

50 000

X.19

35 000

Žádost nebyla zaslána v
listinné podobě.

ROK

11 361

II.19

11 361

Duplicita. Žádost byla
podána již v 1. kole PPK
2019. Porušení čl. 5.3.
Pravidel.

ZOK

25 000

VII.19

Duplicita. Žádost byla
podána již v 1. kole PPK
25 000
2019. Porušení čl. 5.3.
Pravidel.

ZOK

335 000

XII.19

Zažij kulturní dědictví lidstva
Projekt spojený s ukázkami a kontaktem s dravci,ukázka
dravců s komentářem proč je sokolnictví zapsané v jako
nehmotné kulturní dědictví v UNESCO, kulturní akce pro
příznivce přírody
cestovné
ubytování
občerstvení
pronájem místa akce
odměny za výpomoc ( trubači,obsluha)

ZOK

Obecní ples Nemile 2019
Obecní ples Nemile
Náklady na hudební produkci a výzdobu.

Pivní slavnosti Nemile 2019
Pivní slavnosti Nemile 2019
Hudební produkce, doprovodný program

Vánoční trhy ve Šternberku
Trhy na Hlavním náměstí ve Šternberku jsou důvodem k
setkávání občanů města
Dotace bude použita na instalaci a provoz dřevěných
stánků na Hlavním náměstí, technické zajištění zázemí
pro provoz stánků,
výzdobu náměstí, propagaci, doprovodné akce, úklid
náměstí a zajištění bezpečnosti návštěvníků.
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Příloha č. 3 - Přehl.vyřaz.a storn.žád. v DP Prog.podp.kult.v OK v r.2019 – 2. kolo

Storno na žádost žadatele.
155 000 Žádost byla omylem podaná
dvakrát.

ZOK
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Název akce/projetku
Poř.
číslo

Žadatel

403

Šternberk

457

Němec Jiří
Nepodnikající fyzická osoba

463

476

Popis
Dotace bude použita
na akce/projetku
instalaci a provoz dřevěných
stánků
Hlavnímdotace
náměstí,
zajištění
zázemí
Účelnapoužití
natechnické
akci/projekt
a jeho
cíl
pro provoz stánků,
výzdobu náměstí, propagaci, doprovodné akce, úklid
náměstí a zajištění bezpečnosti návštěvníků.
Kniha - DEMENTI
DEMENTI, kniha povídek. V uplynulých cca 8 letech
uváděl ČR Olomouc tyto povídky ve svém pravidelném
cyklu POČTENÍČKO a SETKÁNÍ S LITERATUROU. Autor
povídek Jiří Wilson Němec je úspěšně zavedeným
autorem pro ČR Olomouc.
Vydání knižního titulu, který je svým obsahem
nekomerčního rázu.

78401
Žerotín
Obec Horní Moštěnice

Termín
akce/realizace
projektu
XII.19

Požadovaná částka z
Důvod nehodnocení
Storno na žádost
žadatele.
rozpočtu OK
žádosti
155 000 Žádost byla omylem podaná
dvakrát.

ROK/ZOK
ZOK

34 000

XI.19

Storno na žádost žadatele.
34 000 Podáno ve vhodnějším
dotačním programu.

ZOK

80 000

IV.20

Fyzická podoba žádosti byla
40 000 odeslána v rozpracované
podobě.

ROK

35 000

IX.19

Storno na žádost žadatele.
35 000 Podáno ve vhodnějším
dotačním programu.

ZOK

121 000

IX.19

60 000 Storno na žádost žadatele.

ZOK

75 000

X.19

Fyzická podoba žádosti byla
25 000 odeslána v rozpracované
podobě.

ROK

Obnova drobného majetku knihovny - nákup židlí a stolů

Obec, městská část hlavního
města Prahy
00301264
Dr. A. Stojana 120/41
75117
Horní Moštěnice
Dobrovolný svazek obcí
mikroregionu "Záhoran"
Zatím neurčeno

nákup nových židlí a stolů pro návštěvníky knihovny
pořízení nového vybavení z důvodu využití při pořádání
kulturních akcí v rámci činnosti knihovny

Mikroregionální odpoledne 2019
Cílem projektu je uspořádání akce Mikroregionální
odpoledne zaměřené na rozvoj kulturních aktivit.
Materiálně-technické zabezpečení akce (pronájem
prostor, zajištění audio a video techniky, pořízení video z
akce aj.), občerstvení,
moderování, doprovodný program, pozvánky, plakáty,
studijní materiály o mikroregionu, propagační materiály

70954925
Rouské 64
75353
Rouské

490

Celkové náklady
realizované
akce/projektu
335 000

Vendula Vítková
Fyzická osoba podnikající dle
živnostenského zákona
zapsaná v obchodním rejstříku

Fashion show Top visage 2019
Každoroční tradiční akce, 19. ročník módní show za
účasti předních českých modelek a známých návrhářů.
Akce je v regionu ojedinělá a vyjímečná svého druhu .
Koná se v krásném a reprezentativním prostředí divadla
stará Střelnice v Hranicích.

pronájem sálu 12000,honorář návrháře Luďka Hanáka 5000,-honorář návrháře Petra Kaloudy 5000,-2019
honorář ozvučení 3000,--
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Název akce/projetku
Poř.
číslo

Žadatel
Popis akce/projetku

403

75301
Ústí

511

"Divadelní společnost Větřák
Pivín" - zapsaný spolek
Spolek

06646344
Třída Československé armády
211
75301
Hranice
Svaz Němců Severní Morava Orlické hory, z.s.

Termín
akce/realizace
projektu
X.19

pronájem
sálu 12000,Účel použití
dotace na akci/projekt a jeho cíl
honorář návrháře Luďka Hanáka 5000,-honorář návrháře Petra Kaloudy 5000,-honorář ozvučení 3000,-Dožatá 2019
Dožatá je každoročně konaná akce, která přibližuje
návštěvníkům tradiční způsob sklizně obilí a jeho mlácení
pomocí mlátičky Wikov. Pomáhá k udržení tradic včetně
lidové slovesnosti.
Honoráře účinkujících včetně dopravy, nájem, energie,
propagace, doprava strojů.

67010385
Pivín 52
79824
Pivín
544 Římskokatolická farnost Želeč u Umělecké a výchovné koncerty v Želči v roce 2019
Prostějova
Zatím neurčeno
Farnost Želeč u PV pořádá od roku 2005 několik
koncertů vážné hudby ročně. Tyto přispívají k důstojné
oslavě slavností obce a dávají možnost vystoupit
začínajícím umělcům. Probíhají v chrámu, kde jsou k
dispozici koncertní varhany.
47918934
honoráře umělců
Želeč 19
cestovné umělců
79807
příprava nástroje
Želeč
propagace koncertů
564
Zvěř, z.s.
Podpora činnosti kulturního prostoru Karnola v Hranicích
Spolek

Celkové náklady
realizované
akce/projektu
75 000

V prostorách bývalé fabriky Karnola, zrekonstruovaných
komunitou kolem spolku Zvěř z.s., vznikl jedinečný
kulturní prostor v
Hranicích. Cílem je poskytnout místním komunitám
možnost aktivně spoluvytvářet vlastní kulturní zázemí.

Požadovaná částka z
Důvod nehodnocení
Fyzická podoba
žádosti byla
rozpočtu OK
žádosti
25 000 odeslána v rozpracované
podobě.

ROK/ZOK
ROK

34 000

XI.19

Storno na žádost žadatele.
34 000 Podáno ve vhodnějším
dotačním programu.

ZOK

50 000

VIII.19

Fyzická podoba žádosti byla
35 000 odeslána v rozpracované
podobě.

ROK

XII.19

Duplicita. Žádost byla
podána již v 1. kole PPK
25 000
2019. Porušení čl. 5.3.
Pravidel.

ROK

I.20

Duplicita. Žádost byla
podána již v 1. kole PPK
45 000
2019. Porušení čl. 5.3.
Pravidel.

ROK

IX.19

Žádost nebyla podaná
elektronicky a fyzická
60 000
podoba odeslána v
Strana
rozpracované formě.

42 000

102 000

Příspěvek bude využit na pokrytí nájmu prostoru a to v
čase konání odhadem 50 kulturních a komunitních akcí,
které představují hlavní
čínnost našeho spolku.
XIV. Mezinárodní festival duchovní vokální hudby
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335 000

ROK
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Název akce/projetku
Poř.
číslo

Žadatel
Popis akce/projetku

Celkové náklady
realizované
akce/projektu

Termín
akce/realizace
projektu

Požadovaná částka z
rozpočtu OK

Důvod nehodnocení
žádosti

ROK/ZOK

Účel použití dotace na akci/projekt a jeho cíl
403

Spolek

Mezinárodní festival duchovní vokální hudby je
organizován jendou za 2 roky. 1. ročník se uskutečnil v
roce 1992, jedná se tedy o jeden z prvních festivalů
svého druhu po roce 1989. Je jediným českým
festivalem zaměřeným na duchovní vokální hudbu.

49561227
Kladská 233/1
78701
Šumperk
Nové Javoříčko, z.s.

propagace, pronájem, občerstevní, ubytování, cestovné

Spolek
22861203
Javoříčko 22
78324
Luká
George Vision s.r.o.

údaje nedodány
údaje nedodány

34 000
335 000

XI.19
IX.19

ZOK
ROK

Krápnikohraní 2019
Žádost nebyla podaná
elektronicky a odeslána
údaje nedodány
pouze první stránka
rozpracované žádosti.

údaje nedodány

ROK

Výroba dokumentárního filmu Do svítání
Realizace road-trip dokumentu z produkce malé filmové
a produkční společnosti o nejstrašidelnějších místech ČR.

07609221
Lhotka 2
75124
Lhotka

Storno na žádost žadatele.
Žádost nebyla podaná
34 000 Podáno ve vhodnějším
elektronicky a fyzická
60 000 dotačním programu.
podoba odeslána v
rozpracované formě.

postprodukce filmu, propagace, pronájem sálu
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75 000

XII.19

Žádost nebyla podaná
elektronicky a fyzická
30 000
podoba odeslána po termínu
na chybném formuláři.

ROK
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