
Příloha č. 2 – Tabulka žadatelů v oblasti sportu 
e

v
id

e
n

č
n

í 

č
ís

lo
 v

e
 V

F
P

Žadatel

Název 

akce/projetku

Účel použití dotace na akci/projekt a 

jeho cíl

Celkové 
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Poskytnuto v roce 

2017
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kompetenci 
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investiční 

dotace

Název Ulice Obec Právní forma IČ od do

SPORT - přehled žadatelů

44 Kolo pro život, z.s. Na Florenci 

1332/23

Praha spolek 03401707 Česká Enduro série 

2018- Enduro Race 

Kouty - navýšení

Enduro Race Kouty (závod na horských 

kolech) je prvním závodem nového 

ročníku, kde závodníky čeká několik 

rychlostních zkoušek v atraktivním 

prostředí. Z dotace bude  zajištěna 

organizace projektu, materiální zajištění a 

osobní náklady. Žadatel si již na tento 

projekt v letošním roce žádal.

250 000 5/18 5/18 250 000 0 IŽ 2017-250 000 Kč NE ZOK NEINV.

49 Tělovýchovná 

jednota Sokol 

Kladky, z.s.

Kladky 92 Kladky spolek 44160429 Materiálně 

technická základna-

sněžné dělo

Záměrem projektu je zabezpečit 

bezproblémový chod  lyžařského areálu 

tak, aby konec sezóny nebyl ztrátový. V 

části lyžařského areálu, kde je dětská 

sjezdovka s dětským vlekem, je po celou 

sezónu tato část zcela zdarma pro školy, 

mateřské školky a širokou veřejnost. 

Každoročně se v areálu konají sportovně 

kulturní akce jako například Kladecká 

lyže, Karneval na lyžích. Řada 

sportovních spolků využívá areál včetně 

zázemí k zimním soustředěním. V 

případě poskytnutí dotace bude 

nakoupeno 1 - 2 děla, která budou sloužit 

především k zasněžování dětského vleku 

v areálu. 

1 100 000 1/18 12/18 935 000 550 000

Program na podporu 

celoroční sportovní 

činnosti 2017 - 30 000 

Program na podporu 

sportovní činnosti dětí a 

mládeže 2017 - 10 000

NE ZOK INV.

54 Sportovní klub 

Bludov, z.s.

Jana Žižky 195 Bludov spolek 22740112 Rekonstrukce a 

přístavba šaten ve 

fotbalovém areálu 

SK Bludov

Žadatel realizuje rekonstrukci sportovního 

areálu, který má v dlouhodobém 

pronájmu od obce Bludov. Tento 

investiční záměr je podporován ze strany 

MŠMT, které poskytlo na tento záměr 

dotaci ve výši 4 557 514 Kč a obec 

Bludov částkou 2 750 000 Kč. Žádost je 

doplněna příslibem starosty obce, že 

neuvažuje o ukončení nájemní smlouvy s 

SK Bludov.

1 000 000 6/18 12/18 800 000 800 000 0 NE ZOK INV.

Sídlo
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Sídlo

57 Ladislav Vachutka Lukavice 28 Lukavice na 

Moravě

fyzická osoba 16.3.1965 Zajištění provozu a 

údržby jízdárny 

včetně nákupu 

stroje na úpravu a 

údržbu pískového 

povrchu

Účelem poskytnutí dotace je zkvalitnění 

údržby pískové jízdárny, a to nákupem - 

stroje na úpravu a údržbu pískového 

povrchu - kloubového nakladače 

EVERUN ERO8 s příslušenstvím. 

Příslušenství nakladače slouží k 

převážení skoků v rámci závodů a 

tréninku. Jízdárna v areálu HORSE HÁJ 

slouží nejen sportovců, ale i široké 

veřejnosti. Provádí se zde akce jak pro 

mateřské, tak i základní školy, včetně 

jízdy na ponících a velkých koních. Areál 

je každoročně zdarma propůjčován na 

charitativní závody jejíž výtěžek je 

věnován společnosti Podané ruce. 

Sportovci pod vedením trenéra Vachutky 

reprezentovali Olomoucký kraj na Hrách 

letní olympiády dětí a mládeže (Lenka 

Vachutková - 3. místo, Ladislav Vachutka 

- trenér) a dále i na dalších významných 

závodech MVDr. Monika Najmanová, 

Kateřina Křížková, Beata Kotrášová).

473 110 9/18 12/18 400 000 400 000 0 NE ZOK INV.

58 Městys Hustopeče 

nad Bečvou

náměstí Míru 21 Hustopeče nad 

Bečvou

obec 00301329 Sportovní hala 

Hustopeče nad 

Bečvou - dokončení

Investiční záměr žadatele řeší dostavbu 

nové sportovní haly u základní školy v 

Hustopečích nad Bečvou. Hlavním 

důvodem žádosti je financování změn 

vzniklých v průběhu výstavby a tím 

navýšení jejího rozpočtu (např. změna 

střešních vazníků, změna typu podlahy a 

oken). 

45 986 392 3/18 5/18

6 874 000 (bude 

řešeno na základě 

Smlouvy o poskytnutí 

návratné finanční 

výpomoci)

0

 Individuální žádost 

2017 - 3 500 000 Kč - na 

výstavbu sportovní haly; 

Individuální žádost 2016 

- 8 000 000 Kč - na 

výstavbu sportovní haly 

NE ZOK INV.

48 559 502 9 259 000 1 750 000

(bude řešeno na základě Smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci)

Dotační program: Individuální dotace v oblati sportu 2018

Ze Zásad pro IŽ:

1.1.

1.2.

4.2. A  Mimořádná akce/projekt dobročinného charakteru s – charitaivním účelem, humanitárním účelem nebo s obecně prospěšným cílem pro obyvatele OK

4.2. B, CZvláštní zřetel z důvodu - vyloučení možnosti podat žádost na daný účel v DP - žadatele nemůže o mimořádnou dotaci na významnou/ý akci/projekt požádat v dotačním programu, 

protože není v daném dotačním programu oprávněným žadatelem.

4.2.C

Mimořádné dotace z rozpočtu OK budou poskytovány jako individuální dotace na základě žádosti o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu OK. Individuální dotace nejsou dalším dotačním titulem v rámci dotační politiky OK, ale jsou zavedeny jako doplňkový postup pro podporu žádosti 

O individuální dotaci lze požádat v případě, že na daný účel nebyl v roce 2018 vypsán vhodný dotační program a Olomoucký kraj nepředpokládá v daném kalendářním roce vyhlášení dotačního programu s vyhovujícím účelem (dle seznamu dotačních programů pro rok 2018, který je 

Mimořádná akce vymykající se standardním akcím, konaným na území Olomouckého kraje, na které jsou vypsány dotační programy, kdy z důvodu mezinárodního významu, výjimečnosti účelu, propagace, pořadatelsky vysoké náročnosti a nákladnosti akce/projektu nelze na akci/projekt 
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