Poskytnuté informace podle zákona č. 106/1999 Sb.
Předmět žádosti:
Předmětem žádosti doručené povinnému subjektu dne 23. 6. 2020 byl požadavek na
informaci o hodnocení žádosti o dotaci spolku Větrník, z.s., Vlčice 196/62, 789 83
Loštice, IČO 26612801, v dotačním programu Olomouckého kraje Program podpory
kultury v Olomouckém kraji v roce 2020 a dále na zaslání celkového výsledku
hodnocení všech žádostí v tomto dotačním programu.
Poskytnutá informace:
Žadateli bylo sděleno, že povinný subjekt předpokládá, že se žádost o informaci
vztahuje k vyhodnocení 1. kola předmětného dotačního programu, neboť pouze v něm
byla spolkem Větrník, z. s, podána žádost o dotaci.
Dále bylo žadateli sděleno, že žádost o dotaci výše uvedeného žadatele byla
hodnocena následovně:
Hodnotící kritérium (dle pravidel dotačního Počet
programu)
obdržených
bodů
Kritérium A
135 bodů
Kritérium B
70 bodů
Kritérium C
80 bodů
Celkem
285 bodů
Odůvodnění neposkytnutí dotace: Pořadí všech žadatelů bylo sestaveno na základě
dosaženého počtu bodů. Žadateli o dotaci bylo vyhověno a dotace byla poskytnuta za
předpokladu dostatku finančních prostředků, které jsou v daném dotačním programu
k dispozici. V případě vyčerpání finančních prostředků nebyla dotace poskytnuta
žadatelům, kteří dosáhli nižšího bodového ohodnocení dle seřazeného pořadí
žadatelů. V termínu stanoveném pro příjem žádostí bylo přijato celkem 398 žádostí.
Celková výše všech finančních prostředků požadovaných v 1. kole daného dotačního
programu činí 52 769 337 Kč. Převis finančních prostředků oproti schválené alokaci
v 1. kole daného dotačního programu (20 000 000 Kč) činí 32 769 337 Kč. Poslední
žadatel, kterému mohla být poskytnuta dotace dle seřazeného pořadí žadatelů, získal
310 bodů. Žadatel Větrník, z. s., se s počtem 285 bodů umístil na 24. až 30. místě pod
hranicí 310 bodů. Na poskytnutí dotace není právní nárok.
Ohledně celkového výsledku hodnocení žádostí 1. kola dotačního programu
Olomouckého kraje Program podpory kultury v Olomouckém kraji v roce 2020 povinný
subjekt odkázal na podkladový materiál Zastupitelstva Olomouckého kraje, zveřejněný
na webových stránkách Olomouckého kraje zde https://www.olkraj.cz/zok/20-0420/030/Usneseni.html (viz přílohy uvedené v dolní části).

Informaci zpracoval:
Dne 1. 7. 2020, Mgr. Roman Mikeš, odbor majetkový, právní a správních činností,
oddělení právní.
Počet listů: 1
Počet příloh: 0
Počet listů příloh: 0

