Seznam žádostí o dotace vyřazených usnesením RJMK č. 1197/17/R16 dne 20.04.2017

Dotační titul

Žadatel

Právní forma

IČ/Datum
narození

Název projektu

Název akce

Důvody vyřazení

Skupina

1

4AM z.s.

spolek

22869379

Dětský kultúrně-vzdělávací
program v kulturním prostoru
PRAHA v Brně v roce 2017

1

Brněnsko tančí a zpívá, z.s.

spolek

27037673

Propagace přehlídky, seminářů Tradiční přehlídka lidové kultury "Brněnsko • rozpočet obsahuje neuznatelné výdaje
Brněnsko tančí a zpívá
tančí a zpívá"
(nákup techniky)

1

Centrum pro kulturu a
společnost, z.s.

22670629

Noc poezie

• z dodaných dokladů není zřejmé, kdo a
jakým způsobem je oprávněn jednat za
nebo jménem žadatele

65 000,00 projekty ostatní

Tradiční vesnická řemesla

• rozpočet obsahuje neuznatelné výdaje
(paušální sazba režijních nákladů překročila
maximální povolenou výši)

24 000,00

90 000,00 D2

95 000,00 D2

1

spolek

Centrum volného času ZUBR, z.s. spolek

22693599

Noc poezie Brno 2017

Výstava ručních prací

Živé hraní k promítaní

• písemná žádost a povinné přílohy
doložené v originále nebyly podepsány
oprávněnou osobou

Požadovaná podpora

80 000,00 projekty ostatní

50 000,00

řemesel a lidových
tradic

řemesel a lidových
tradic

2

Cimbálová muzika Jožky
Severina, z.s.

spolek

63403129

Jožka Severin a Cimbálová
muzika Jožky Severina

Jožka Severin a Cimbálová muzika Jožky
Severina

• dotace je požadována na výrobu
hudebního nosiče
• nebyla dodána povinná příloha podrobný
popis akce

2

Cimbálová muzika Zádruha, z.s.

spolek

26530805

Pořízení vybavení pro
cimbálovou muziku Zádruha

Pořízení vybavení pro cimbálovou muziku
Zádruha

• nebyla dodána povinná příloha
(podrobný popis akce)

1

Collegium Gratiae z.s.

spolek

05284392

Podpora kultůrní činnosti
mládeže v regionu

Dívadelní léto v Horních Věstonicích

• v rámci dotačního titulu byly podány dvě
žádosti

115 000,00 divadla a performance

1

Collegium Gratiae z.s.

spolek

05284392

Ukončení letní sezóny v Horních Dívadelní průvod obcí a závěrečná hudební • v rámci dotačního titulu byly podány dvě
Věstonicích
produkce
žádosti

50 000,00 divadla a performance

1

Českomoravská asociace
podnikatelek a manažerek Regionální klub Svitavy

01191110

Jiřinkové slavnosti a
Mezinárodní výstava jiřinek
2017

MISS JIŘINKA 2017

43 000,00 projekty ostatní

48511536

MČR SUT choreografií Miniděti
2017, MČR Pódiové formace
mažoretky - pro všechny věkové
kategorie, Český pohár ve
figurálním valčíku, české polce a
mazurce - pro všechny věkové
kategorie

MČR SUT choreografií Miniděti 2017, MČR
Pódiové formace mažoretky - pro všechny
věkové kategorie, Český pohár ve
• žádost byla doručena po uplynutí lhůty
figurálním valčíku, české polce a mazurce - pro podání žádosti
pro všechny věkové kategorie - uznatelné
výdaje

1

DANZA Brno z.s.

p.s.

spolek

• nebyla dodána povinná příloha (doklad o
právní osobnosti žadatele - platné stanovy)

65 000,00 tance

Seznam žádostí o dotace vyřazených usnesením RJMK č. 1197/17/R16 dne 20.04.2017

Dotační titul

1

1

Žadatel

Dechová hudba Blučiňáci, z.s.

Divadlo Feste

Právní forma

spolek

spolek

Název projektu

Název akce

Důvody vyřazení

• rozpočet obsahuje neuznatelné výdaje
(náklady na pořízení drobného
dlouhodobého hmotného majetku
přesahují 20% z celkové výše požadované
dotace - nákup nových nástrojů)

26526191

Obnova krojů a nástrojového
vybavení Dechové hudby
Blučiňáci

Obnova krojů a nástrojového vybavení
Dechové hudby Blučiňáci - 3. etapa

22856994

"Divadlo Feste v roce 2017 –
dvě světové premiéry: Mahi
Binebine, Katarína Kašpárková
Koišová - Boží koně ze Sidi
Moumen; Jiří Honzírek:
Prekariát (Globální téma
prekarizace práce a pracovních
podmínek zaměstnanců)"

"Divadlo Feste v roce 2017 – dvě světové
premiéry: Mahi Binebine, Katarína
Kašpárková Koišová - Boží koně ze Sidi
• žádost byla doručena po uplynutí lhůty
Moumen; Jiří Honzírek: Prekariát (Globální pro podání žádosti
téma prekarizace práce a pracovních
podmínek zaměstnanců)"

26996154

Činnost Divadla kjógen v roce
2017

Celovečerní představení v roce 2017

• rozpočet obsahuje neuznatelné výdaje
(nákup pohonných hmot)
• nebyla dodána povinná příloha (doklad o
zřízení běžného účtu žadatele)

X. ročník Slavností Vodního království

• nebyla dodána povinná příloha (doklad o
oprávnění jednat za nebo jménem
zřizovatele)

1

Divadlo kjógen z. s.

1

Dům kultury Hodonín,
příspěvková organizace

PO obce

13694821

X. ročník Slavností Vodního
království

1

Dvorní divadlo o. s.

spolek

01451545

Dvorní divadlo 2017

• žádost stažena žadatelem

1

Ekocentrum Trkmanka,
příspěvková organizace

72563001

Velkopavlovické ostatky a další
VELKOPAVLOVICKÉ TRADICE
tradice

• povinná příloha podrobný popis akce
nebyla podepsána oprávněnou osobou
• nebyly dodány povinné přílohy týkající se
zřizovatele

celovečerní dokumentární film
Dvojí život Štefánika
Dvojí život Štefánika

• nebyly dodány kompletní povinné
přílohy (doklad o právní osobnosti
žadatele, doklad o zřízení bankovního
účtu), z nichž by byly patrné údaje o
žadateli
• nebyla dodána povinná příloha (doklad o
oprávnění jednat za nebo jménem
žadatele)

1

FILMIUM, občanské sdružení

spolek

IČ/Datum
narození

PO obce

spolek

22909141

Požadovaná podpora

Skupina

30 000,00 hudby

120 000,00 divadla a performance

150 000,00 divadla a performance

80 000,00

mezioborové festivaly
(smíšené)

150 000,00 divadla a performance

90 000,00

řemesel a lidových
tradic

150 000,00 projekty ostatní

Seznam žádostí o dotace vyřazených usnesením RJMK č. 1197/17/R16 dne 20.04.2017

Dotační titul

1

1

Žadatel

Galerie Efram, spolek

Hanzlík Tomáš, Mgr., Ph.D.

Právní forma

spolek

OSVČ

1

Horizont Blansko, z.s.

spolek

1

Chaloupka František, MgA., PhD. OSVČ

IČ/Datum
narození

22856161

Název projektu

Název akce

Důvody vyřazení

• nebyla dodána povinná příloha (doklad o
oprávnění jednat za nebo jménem
žadatele dle platných stanov spolku)
• písemná žádost a povinné přílohy
doložené v originále nebyly podepsány v
souladu se stanovami spolku

Požadovaná podpora

Skupina

Galerie Efram

Galerie Efram 2017

60 000,00 projekty ostatní

64772624

premiéra opery v Jaroměřicích

• žadatel nerealizuje projekt na území
Novodobá premiéra opery Il natal di Giove Jihomoravského kraje a zároveň nepořádá
Karla Müllera
projekt, jehož realizace je či bude pro
Jihomoravský kraj přínosem

50 000,00 divadla a performance

70843040

RAJBAS 2017, 19. ročník
festivalu filmů, setkání a
dobrodružství

RAJBAS 2017, 19. ročník festivalu filmů,
setkání a dobrodružství

• rozpočet obsahuje neuznatelné výdaje
(nákup techniky)

65 000,00

03757811

Kytarový Institut

Hudebně vzdělávací workshopy v
Kytarovém Institutu

• nebyla dodána povinná příloha (doklad o
zřízení běžného účtu žadatele)

30 000,00 hudby

• rozpočet obsahuje neuznatelné výdaje
(spoje, náklady na pořízení drobného
dlouhodobého hmotného majetku
přesahují 20% z celkové výše požadované
dotace - baletizol)

30 000,00 tance

mezioborové festivaly
(smíšené)

1

Chaloupková Petra, Ing.

OSVČ

88507793

Letní program taneční školy
Balladine pro děti, mládež,
Letni´ program tanečni´ školy Balladine
dospělé a amatérské tanečníky
a veřejnost

1

Janoušek Miroslav

OSVČ

12184489

Textová dílna Slávka Janouška

28. živá textová dílna, Brno, Hořice u
Blanska, 7.-9.4.2017

• nebyla dodána povinná příloha (doklad o
zřízení běžného účtu žadatele)

30 000,00 projekty ostatní

64530623

Dlouhodobá výstavní produkce
českého historického
loutkářství (Nemateriální statek
tradiční lidové kultury ČR,
Reprezentativní seznam
nehmotného kulturního
dědictví lidstva UNESCO) v
tuzemsku a zahraničí

Restaurování kolekce historických
varietních loutek původem z loutkářské
rodiny Šimků, loutek Noskových,
Malíkových a loutek jihomoravských
spolkových scén pro vystavování u nás i v
zahraničí

• povinná příloha podrobný popis akce
nebyla podepsána oprávněnou osobou

20 000,00

Činnost mažoretek Zakřany

• nebyla dodána povinná příloha (doklad o
"Podpora činnosti mažoretkového klubu " oprávnění jednat za nebo jménem
žadatele v souladu se stanovami spolku)

50 000,00 projekty ostatní

• nebyly dodány povinné přílohy (doklad o
oprávnění jednat za nebo jménem
zřizovatele, doklad prokazující registraci k
dani z přidané hodnoty, pokud je zřizovatel
plátcem DPH)

46 000,00 projekty ostatní

1

1

1

Jirásková Marie, doc. MgA., PhD. OSVČ

Klub mažoretek Zakřany

Lázně Hodonín, příspěvková
organizace

spolek

PO obce

27003914

47894733

Májová slavnost Lázní Lednice

Májová slavnost Lázní Lednice

řemesel a lidových
tradic

Seznam žádostí o dotace vyřazených usnesením RJMK č. 1197/17/R16 dne 20.04.2017

Dotační titul

1

Žadatel

Právní forma

Městské kulturní středisko Tišnov PO obce

IČ/Datum
narození

Název projektu

49457543

Kulturní akce na Tišnovsku

Název akce

Důvody vyřazení

Požadovaná podpora

Skupina

Hudební kulturní aktivity a tradiční lidová
kultura

• nebyla dodána povinná příloha (stručný
popis projektu)
• nebyly dodány povinné přílohy (doklad o
právní osobnosti zřizovatele, doklad o
oprávnění jednat za nebo jménem
zřizovatele)

Zbořilovy Milotice

• písemná žádost a povinné přílohy
doložené v originále nebyly podepsány
druhou oprávněnou osobou dle stanov
družstva

65 000,00 hudby

150 000,00 projekty ostatní

1

Mistříňanka, družstvo hudebníků družstvo

25592190

Podpora projektů v oblasti
kultury

1

Musica Poetica, z. s.

spolek

27008550

Baroko v evropských zemích

představení Pygmalion a Barokní ženy

• žádost byla doručena po uplynutí lhůty
pro podání žádosti

25 000,00 hudby

1

Muzeum romské kultury, státní
příspěvková organizace

PO státu

71239812

Přechodná výstava HateFree?
(12. 10. 2017 - 25. 2. 2018)

HateFree?

• rozpočet obsahuje neuznatelné výdaje
(nákup techniky)

80 000,00 výstavy a sympozia

1

Mužské vokální kvarteto Q VOX,
z.s.

Q VOX slaví 20 let

• nebyla dodána povinná příloha (aktuální
doklad o oprávnění jednat za nebo
jménem žadatele)

Májová veselice 2017

• v žádosti uvedena pouze jedna
oprávněná osoba (v rozporu se stanovami
spolku)
• na žádosti a povinných přílohách chybí
podpisy druhé oprávněné osoby

25 000,00

Dětské kočovné divadlo VI.

Kočovné turné dětského divadla

• elektronická žádost nebyla odeslána na
server JMK - zde evidována žádost s jiným
kódem
• nebyla dodána povinná příloha (aktuální
doklad o oprávnění jednat za nebo
jménem žadatele)

25 000,00 divadla a performance

• nebyla dodána povinná příloha (doklad o
oprávnění jednat za nebo jménem
žadatele v souladu se stanovami spolku)
• dotace je požadována na hody

1

1

Mužský sbor ze Ždánic

Občanské sdružení OPONA

spolek

spolek

spolek

65352581

67024661

70891036

Q VOX slaví 20 let

Májová veselice 2017

1

Opera Povera z. s.

spolek

01536095

ECHO - Metamorphoses II

Umělecké zabezpečení/technické
zabezpečení/propagace

1

Orel jednota Čebín

p.s.

75013584

Podpora a udržení kulturního
dědictví - lidových tradic v
Čebíně

XIII. Tradiční krojované Čebínské hody

150 000,00 hudby

řemesel a lidových
tradic

150 000,00 hudby

30 000,00

řemesel a lidových
tradic

Seznam žádostí o dotace vyřazených usnesením RJMK č. 1197/17/R16 dne 20.04.2017

Dotační titul

Žadatel

Právní forma

IČ/Datum
narození

Název projektu

Název akce

Důvody vyřazení

Požadovaná podpora

Skupina

1

Pedro Loco, s.r.o

s.r.o.

27681912

Chillibraní

Chillibraní 2017

• částka celkových uznatelných výdajů akce
uvedená v žádosti se liší od částky uvedené
v rozpočtu akce
• rozpočet obsahuje neuznatelné výdaje
(občerstvení pro účastníky vystoupení
souborů dětí a mládeže ve věku do 26ti let vystoupení není zmíněno v přílohách
žádosti)

1

Reistna, z.s.

spolek

22720375

Projekt Tři Grácie - (u)mění

Projekt Tři Grácie - (u)mění

• rozpočet obsahuje neuznatelné výdaje
(nákup techniky)

150 000,00 výstavy a sympozia

3

Římskokatolická farnost
Doubravník

c.o.

48899267

Obnova areálu kostela Povýšení Obnova výplní otvorů (dveře, okna) a
sv. Kříže s farou
obnova komínového systému

• žádost nesplňuje podmínky dotačního
programu (obsahuje neuznatelné výdaje)

120 000,00

1

Sdružení přátel Karla
Krautgartnera

spolek

26679990

"Na počest Karla
Krautgartnera"

XVII. Jazzový večer

• nebyla dodána povinná příloha (doklad o
oprávnění jednat za nebo jménem
žadatele v souladu se stanovami spolku)

60 000,00 hudby

1

Smíšený sbor Kantiléna, z.s.

spolek

22859381

Koncerty barokní a klasicistní
hudby

Koncerty klasicistní hudby

• žádost stažena žadatelem

60 000,00 hudby

1

Společnost pro starou hudbu
(CR), o. s.

27046346

MLŠSH a HRV Valtice 2017 jsou Mezinárodní letní škola staré hudby &
samostatnou akcí.
Hudební Rendez-vous Valtice 2017

• částka celkových uznatelných výdajů akce
uvedená v žádosti se liší od částky uvedené
v rozpočtu akce

Dožínková slavnost (spolek
přátel Bohumilic)

• elektronická žádost nebyla odeslána na
server JMK
• žádost v písemné podobě nebyla
doručena, pouze několik příloh

150 000,00 projekty ostatní

120 000,00 projekty ostatní

1

SPOLEK "PŘÁTELÉ BOHUMILIC"

spolek

spolek

22823221

150 000,00

řemesel a lidových
tradic

140 000,00 hudby

30 000,00

1

Spolek MK 2012

spolek

01650394

Krumlovské Burčákobraní

KRUMLOVSKÉ BURČÁKOBRANÍ

• rozpočet obsahuje neuznatelné výdaje
(občerstvení pro děti a mládež - není
zmíněno v popisech)
• nebyla dodána povinná příloha (doklad o
zřízení běžného účtu žadatele)

1

SPOLEK PRO OBNOVU TRADIC

spolek

27012701

Pohádkové Vánoce 2017

Pohádkové Vánoce 2017

• rozpočet obsahuje neuznatelné výdaje
(občerstvení)

50 300,00 projekty ostatní

100 000,00 projekty ostatní

1

Start-Art z.s.

spolek

04606019

MEET - ART

MEET - ART

• rozpočet obsahuje neuznatelné výdaje
(paušální sazba režijních nákladů překročila
maximální povolenou výši)

1

Šedá Kateřina, MgA.

OSVČ

88170055

Made in Slavutych

Made in Slavutych - pozvání

• nebyla dodána povinná příloha (doklad o
zřízení běžného účtu žadatele)

Seznam žádostí o dotace vyřazených usnesením RJMK č. 1197/17/R16 dne 20.04.2017

Dotační titul

1

1

1

1

Žadatel

Tělocvičná jednota Sokol
Židlochovice

THeatr ludem

Zahrady Soutoku, z.s.

Zámecký okrašlovací spolek

Právní forma

p.s.

spolek

spolek

spolek

IČ/Datum
narození

48480738

27002144

Název projektu
Zajištění jevištní techniky pro
divadelní odbor Sokola
Židlochovice

Terapie loutkou 2017

Název akce

Důvody vyřazení

Požadovaná podpora

Skupina

Zajištění jevištní techniky pro divadelní
odbor Sokola Židlochovice - 1. etapa

• rozpočet obsahuje neuznatelné výdaje
(nákup techniky)

45 000,00 divadla a performance

Dílny Terapie loutku 2017 v Brně

• částka celkových uznatelných výdajů akce
uvedená v žádosti se liší od částky uvedené
v rozpočtu akce

50 000,00 projekty ostatní

01729977

PonavaFest 2017 aneb začátek
PonavaFest
a konec léta v Lužánkách

• rozpočet obsahuje neuznatelné výdaje
(spoje)
• žádost byla doručena po uplynutí lhůty
pro podání žádosti

04567285

Pro co nejvěrnější zachycení
postupů barokního davadla
bude probíhat rešerše
dostupných dokumentů
týkajících se barokních
"V borůvčí" - Geisslers Hofcomoedianten v
technologií a hereckého výrazu. Zámeckém barokním divadle ve Valticích
Jedním ze souborů věnujících
se tématu barokního
divadelnictví je pražský soubor
Geisslers

• nebyly dodány povinné přílohy (doklad o
právní osobnosti žadatele, doklad o
oprávnění jednat za nebo jménem
žadatele, doklad o zřízení běžného účtu
žadatele, podrobný popis akce)

150 000,00

mezioborové festivaly
(smíšené)

60 000,00 divadla a performance

