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Žadatel

Název 

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

Návrh 

předkladatele

Poskytnuto v 

roce 2017

de 

mini

mis 

ANO/

NE

Schválení v 

kompetenci 

ROK/ZOK

Investiční/Neinvestiční

Název Ulice Obec Právní forma IČ od do

KULTURA - přehled žadatelů

31 Jiří Baják Drozdov 74 Drozdov fyzická osoba  

podnikající

02578328 Mizející tma Jedná se o realizaci dokumentu 

zachycujícího krásy známých i 

neznámých míst Olomouckého karje 

ve dne a v noci, ze země a ze 

vzduchu, problematiku a dopady 

světelného znečistění na přírodu a lidi 

a jeho řešení.

1 000 000 1/18 12/18 300 000 0 0 ANO ZOK Neinvestiční

33 Obec Teplice 

nad Bečvou

Teplice nad 

Bečvou 35

Teplice 

nad 

Bečvou

obec 00636622 Multifunkční 

kulturní 

centrum v obci 

Teplice nad 

Bečvou

V obci Teplice nad Bečvou není v 

současné době vhodný prostor pro 

místní obyvatele, spolky a 

návštěvníky, kde by se mohli scházet, 

pořádat kulturní a společenské akce.  

Multifunkční kulturně společenské 

centrum vznikne z dnes již 

nevyužívaného prostoru v centrální 

části obce.

11 121 292 8/18 12/18 4 448 517 0

555 - 30 000                                    

Program na 

podporu 

enviromentální

ho vzdělávání, 

výchovy a 

osvěty v OK 10 

000 Kč

NE ZOK Investiční

37 Obec Skřípov Skřípov 169 Skřípov obec 00600083 Modernizace 

vybavení 

knihovny v 

Obci Skřípov 

2018

Realizací projektu dojde k výměně 

koberce, obnově zastralého vybavení 

knihovny, vč. zázemí pro knihovnici a 

vytvoření PC koutku pro děti, 

dětského koutku a zázemí pro 

dospělé.

236 185 6/18 11/18 165 329 0 0 NE ROK Investiční

38 Obec Pivín Pivín 220 Pivín obec 00288624 Oslava 100. 

výročí založení 

ČSR - Pivín - 

30.6.2018

Oslava výročí 100 let od založení 

ČSR. Kulturní program na návsi obce, 

vč. vystavy fotografií, rekvizit, ukázky 

legionářů, dobová hudba, představení 

spolků obce s dlouholetou tradicí, 

apod.

29 000 6/18 7/18 29 000 0
IŽ 2017 - 97 

500 Kč
NE ROK Neinvestiční

41 DW7, o.p.s Dolní náměstí 

23/42

Olomouc obecně 

prospěšná 

společnost

27025624 Adaptace 

zázemí 

Divadla na 

cucky

Projekt spočívá především v proměně 

stávající zkušebny  na plně vyhovující 

prostor pro pravidelné aktivity, které 

zde probíhají. Konkrétně bude 

vybudována odhlučněná dřevěná 

podlaha, nákup  a instalace 

nehořlavých sametů, vybudování 

úchytných prvků sametů, vybudování 

úložných prostorů, úprava 

elektroinstalace a pořízení nových 

svítidel, zakoupení mobiliáře, nákup 

boileru a toalety, nákup zvukového 

vybavení a projektoru, výmalba.

400 000 9/18 12/18 300 000 0

Program 

podpory kultury 

2018 - 400 000 

Kč; Individuální 

žádost 2017 - 

700 000 Kč; 

Víceletá 

podpora 

významných 

kulturních akcí - 

3 000 000 Kč

NE ZOK Investiční

Sídlo

Zastupitelstvo Olomouckého kraje 17.9. 2018

20. – Žádosti o poskytnutí individuálních dotací v oblasti sportu, kultury a památkové péče

Příloha č. 3 – Tabulka žadatelů v oblasti kultury Strana 9 (celkem 11)



Příloha č. 3 – Tabulka žadatelů v oblasti kultury 
e

v
id

e
n

č
n

í 

č
ís

lo
 v

e
 V

F
P

Žadatel
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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

Návrh 

předkladatele

Poskytnuto v 

roce 2017

de 

mini

mis 

ANO/

NE

Schválení v 

kompetenci 

ROK/ZOK

Investiční/Neinvestiční

Název Ulice Obec Právní forma IČ od do

Sídlo

42 Město Staré 

Město

nám. 

Osvobození 

166

Staré 

Město

obec 00303364 FILMFEST 

Staré město 

2018

Jedná se o druhý ročník festivalu. 

Festival bude vzpomínkou a 

připomínkou jubilea naší republiky, 

budou promítány tématické filmy a 

dokumenty  zachycující jednotlivé 

významné historické mylníky (rok 

1918, 1938, 1948, 1968, 1989), 

besedy s historiky, režiséry a herci.

370 000 10/18 10/18 190 000 0

Program 

podpory kultury 

2017 - 25 000 

Kč

NE ZOK Neinvestiční

13 156 477 5 432 846 0

Dotační program: Individuální dotace v oblati kultury 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 

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 

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 
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