Seznam žádostí o dotace vyřazených usnesením ZJMK č. 389/17/Z 5 dne 27.04.2017

Dotační
titul

Žadatel

Právní
forma

IČ/Datum
narození

Název projektu

Název akce

Důvody vyřazení

Požadovaná
podpora

1

"Jezdecký klub Vítovice"

spolek

22817328

Děti ve Vítovicích

Podzimní dětský den

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

1

ARPITHA

spolek

22897003

Podolí

Show JUJU Arpitha

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

1

Asociace společenství Romů
ČR, z.s.

spolek

01987526

Projekt "Oslava Mezinárodního dne
Romů"

V rámci projektu proběhnou dvě akce: 1.
akce "Vystoupení olašských hudebníků", 2.
akce "Ochutnávka olašské kuchyně"

• rozpočet obsahuje neuznatelné výdaje (občerstvení)

3

Benediktinské opatství
Rajhrad

c.o.

00489174

Výstavní prostory

Benediktinský klášter Rajhrad-západní křídlo
• v rámci dotačního titulu byly podány dvě žádosti
kvadratury 2.NP

500 000,00

3

Benediktinské opatství
Rajhrad

c.o.

00489174

Rekonstrukce zámku Lesní Hluboké

Oprava mansardové střechy na hlavní
budově zámku

• v rámci dotačního titulu byly podány dvě žádosti

400 000,00

3

Ducháček Tomáš

f.o.

20.05.1982

Opravy budovy p.č. 81/2 v areálu
Panského dvora v Drnovicích

Oprava budovy Panského Dvora

• v rámci dotačního titulu byly podány dvě žádosti
• žádost nesplňuje podmínky dotačního programu (vůči
podílu jednoho ze spolužadatelů je prováděna exekuce)

500 000,00

3

Ducháček Tomáš

f.o.

20.05.1982

Opravy střechy na budově p.č. 81/5 v
Oprava střechy na Panském dvoře
areálu Panského dvora v Drnovicích

• v rámci dotačního titulu byly podány dvě žádosti
• žádost nesplňuje podmínky dotačního programu (vůči
podílu jednoho ze spolužadatelů je prováděna exekuce)

300 000,00

1

Kulturní a vzdělávací středisko
„U Tří kohoutů“, příspěvková PO obce
organizace

00101508

Inscenace Deník Anny Frankové

Inscenace Deník Anny Frankové

• nebyly dodány povinné přílohy týkající se zřizovatele
• v rámci dotačního titulu byly podány dvě žádosti

1

Kulturní a vzdělávací středisko
„U Tří kohoutů“, příspěvková PO obce
organizace

00101508

Cyklus poslechových pořadů
hudebních publicistů

Cyklus poslechových pořadů hudebních
publicistů

• částka celkových uznatelných výdajů akce uvedená v
žádosti se liší od částky uvedené v rozpočtu akce
• rozpočet obsahuje neuznatelné výdaje (mzdy stálých
zaměstnanců, spoje)
• elektronická žádost nebyla odeslána na server JMK
• nebyly dodány povinné přílohy týkající se zřizovatele
• v rámci dotačního titulu byly podány dvě žádosti

1

Kulturní,vzdělávací a
informační centrum městské
části Brno - Vinohrady

PO obce

00400912

Mladé kapely

Hudební festival " Mladé kapely "

• nebyly dodány povinné přílohy týkající se zřizovatele

3

Město Klobouky u Brna

obec

00283258

Opravy zámku v Kloboukách u Brna

Oprava trámů a krovů

nesrozumitelný rozpočet

Oslava 700 let od první písemné zmínky o
Babolkách

• rozpočet obsahuje neuznatelné výdaje (občerstvení pro
děti a mládež - jejich vystoupení není v popisech zmíněno)
• písemná žádost a povinné přílohy doložené v originále
nebyly podepsány oprávněnou osobou

1

Město Letovice

obec

00280518

700 let od první písemné zmínky o
Babolkách

Skupina

90 000,00 projekty ostatní

150 000,00 projekty ostatní

95 000,00

70 000,00

řemesel a lidových
tradic

divadla a
performance

145 000,00 projekty ostatní

25 000,00 hudby

500 000,00

36 000,00 projekty ostatní
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1

Město Pohořelice

obec

00283509

Advent 2017 v Pohořelicích

Advent 2017 v Pohořelicích

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

1

Město Slavkov u Brna

obec

00292311

Dny Slavkova

Dny Slavkova 2017 - zajištění hlavního
kulturního programu

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

150 000,00 hudby

3

Městys Svitávka

obec

00281042

Oprava střechy Löw-Beerovy vily

Oprava střechy Löw-Beerovy vily

• nebyla dodána povinná příloha (závazné stanovisko)

210 000,00

100 000,00

55 000,00

řemesel a lidových
tradic

1

Národní divadlo Brno,
příspěvková organizace

PO obce

00094820

Divadelní svět Brno 2017

Divadelní svět Brno 2017

• rozpočet obsahuje neuznatelné (spoje) a nespecifikované
výdaje (materiál)
• písemná žádost a povinné přílohy doložené v originále
nebyly podepsány oprávněnou osobou
• nebyly dodány povinné přílohy týkající se zřizovatele

3

Obec Bohutice

obec

00637343

Snížení nákladů na energie MŠ
Bohutice

Výměna oken MŠ Bohutice

• nebyla dodána povinná příloha (závazné stanovisko)

122 013,00

1

Obec Čejkovice

obec

00284823

T.G. Masaryk a Čejkovice - stálá
expozice

T.G.Masaryk a Čejkovice - stálá expozice

• rozpočet obsahuje neuznatelné výdaje (nákup techniky)

103 000,00 výstavy a sympozia

1

obec Kotvrdovice

obec

00637327

Podpora ochotnického souboru
Divadlo srdcem

nákup osvětlení pro divadelní soubor

• rozpočet obsahuje pouze neuznatelné výdaje (nákup
techniky)

40 000,00

3

Obec Miroslavské Knínice

obec

00637432

Oprava oken zámku v Miroslavských
Knínicích

Oprava oken zámku v Miroslavských
Knínicích - JIŽNÍ ČÁST

• nedoručena písemná žádost

49 676,00

4

Obec Onšov

obec

00636894

Seznamte se s Onšovem na Znojemsku Restaurování poklony v Onšově

• písemná žádost byla doručena na neaktuálním formuláři,
na serveru JMK evidována žádost s jiným kódem

25 000,00

1

Obec Opatovice

obec

00488241

Divadelní představení pro dospělé

Zájezdní divadelní představení v Opatovicích

• elektronická žádost nebyla odeslána na server JMK - zde
evidována žádost s jiným kódem

83 000,00

Restaurátorský záměr na dokončení
restaurování kaple – nárožní sošky svatých
na kapli Panny Marie ve Vranovicích

• nebyla dodána povinná příloha (závazné stanovisko)
• rozpočet obsahuje neuznatelné výdaje (výroba kopií soch)

41 687,00

4

Obec Vranovice

obec

00283720

Restaurátorský záměr na dokončení
restaurování kaple – nárožní sošky
svatých na kapli Panny Marie ve
Vranovicích

1

Obec Vrbovec

obec

00293831

Oslava výročí 880 let od první písemné
Den obce
zmínky o obci

1

Práh jižní Morava, z.ú.

ústav

70288101

Moravská hudební scéna 2017

1

Ranč Vítovice z.s

spolek

3

Řeckokatolická farnost v Brně c.o.

divadla a
performance

divadla a
performance

divadla a
performance

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

111 000,00

Technicko - organizační zabezpečení
koncertů

• rozpočet obsahuje neuznatelné výdaje (nákup techniky)

150 000,00 hudby

106 260,00

500 000,00

22905430

Jezdecký kroužek

III. Kovbojské hry

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

65352513

Oprava kosetela sv. Josefa

Oprava kostela sv. Josefa (stavba, věž,
fasáda) - rok 2017

chybí povinné přílohy: doklad o účtu, podpisy na přílohách

mezioborové
festivaly (smíšené)

mezioborové
festivaly (smíšené)
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3

Římskokatolická farnost
Hrádek u Znojma

c.o.

49440543

Oprava střechy věže kostela sv. Petra a Oprava střechy věže kostela sv. Petra a Pavla
• žádost stažena žadatelem
Pavla v Hrádku
v Hrádku - I. etapa

500 000,00

3

Římskokatolická farnost
Kunštát na Moravě

c.o.

65336844

Hřbitovní kostel sv. Ducha v Kunštátě Obnova hřbitovního kostela sv. Ducha
vnitřní sananční omítky, výmalba a oprava
v Kunštátě.
pískovcového soklu.

žádost je v rozporu s dotačním programem- obsahuje
neuznatelné vydaje - elektroinstalace

200 000,00

3

Římskokatolická farnost
Lovčice

c.o.

61743607

Oprava střešního pláště kostela sv.
Petra a Pavla v Lovčicích

Oprava střešního pláště kostela sv. Petra a
Pavla v Lovčicích

• žádost nesplňuje podmínky dotačního programu (objekt
není kulturní památka)

500 000,00

1

SONO Records, s.r.o.

s.r.o.

25588435

Sono seniorům

Sono seniorům

• elektronická žádost nebyla odeslána na server JMK - zde
evidována žádost s jiným kódem

140 000,00 hudby

3

Tělocvičná jednota Sokol Brno
p.s.
I

00557650

Obnova vstupní dvorany Stadionu
Sokola Brno I

Odvlhčení zdiva hlavní fasády Stadionu
Sokola Brno I

chybí povinná příloha:závazné stanovisko

500 000,00

1

Vaizard, o.p.s.

o.p.s.

29228107

• rozpočet obsahuje neuznatelné výdaje (občerstvení pro
Kulturní továrna a laboratoře Industra Provoz kulturní továrny a laboratoří Industra účastníky vystoupení souborů dětí a mládeže ve věku do 26ti
let)

1

Znojemská Beseda

PO obce

00092720

Znojemské historické vinobraní 2017

Kulturní program na hlavní scéně
Znojemského historického vinobraní 2017

• v rámci dotačního titulu bylo podáno sedm žádostí

150 000,00

mezioborové
festivaly (smíšené)

1

Znojemská Beseda

PO obce

00092720

Znojmo žije divadlem

Znojmo žije divadlem

• v rámci dotačního titulu bylo podáno sedm žádostí

150 000,00

divadla a
performance

1

Znojemská Beseda

PO obce

00092720

Znojemský Advent

Znojemský Advent

• v rámci dotačního titulu bylo podáno sedm žádostí

100 000,00

řemesel a lidových
tradic

1

Znojemská Beseda

PO obce

00092720

Znojemské kulturní léto 2017

Program kulturního léta ve Znojmě

• v rámci dotačního titulu bylo podáno sedm žádostí

100 000,00

mezioborové
festivaly (smíšené)

1

Znojemská Beseda

PO obce

00092720

Slavnosti okurek

Slavnosti okurek

• v rámci dotačního titulu bylo podáno sedm žádostí

50 000,00

řemesel a lidových
tradic

1

Znojemská Beseda

PO obce

00092720

Znojemské Velikonoce

Znojemské Velikonoce

• v rámci dotačního titulu bylo podáno sedm žádostí

50 000,00

řemesel a lidových
tradic

1

Znojemská Beseda

PO obce

00092720

Přehlídka dechových hudeb

Přehlídka dechových hudeb

• v rámci dotačního titulu bylo podáno sedm žádostí

30 000,00

řemesel a lidových
tradic

Celkem

150 000,00 projekty ostatní

7 277 636,00

