Důvodová zpráva:
Zastupitelstvo Olomouckého kraje na svém zasedání dne 17. 12. 2018 usnesením
č. UZ/13/18/2018 schválilo Zásady pro poskytování individuálních dotací z rozpočtu
Olomouckého kraje v roce 2019.
Předkladatel a odbor školství a mládeže (dále jen OŠM) předkládají Radě
Olomouckého kraje (dále jen ROK) k projednání dvě žádosti o poskytnutí individuální
dotace v oblasti školství s celkovou požadovanou částkou z rozpočtu Olomouckého
kraje ve výši 400 000 Kč.
A) Žadatel č. 15 – Česko Britská Mezinárodní škola a Mateřská škola s.r.o.,
Sokolovská 76/6, Klášterní Hradisko, 779 00 Olomouc, IČO: 27840832 žádá
o finanční dotaci na částečné krytí výdajů souvisejících s přípravou a realizací
procesu Britské zahraniční inspekce a obnovení registrace školy u britského
ministerstva školství na další období.
Žádost splňuje základní podmínky pro poskytnutí individuální dotace – na daný
účel není možné podat žádost o dotaci v některém z dotačních programů
vyhlašovaných v roce 2019 Olomouckým krajem, akce je realizována v územním
obvodu Olomouckého kraje a účel se shoduje s podporovanými oblastmi. Žádost
splňuje také formální náležitosti a podmínku významnosti – jedná se o akci
s obecně prospěšným cílem pro obyvatele Olomouckého kraje.
Navrhované financování projektu:
Celkové předpokládané výdaje:
Vlastní zdroje:
Požadovaná částka od OK:

425 000 Kč
225 000 Kč
200 000 Kč

Finanční spoluúčast: 52 % celkových předpokládaných uznatelných výdajů
Předkladatel navrhuje poskytnout dotaci ve výši 180 000 Kč.
B) Žadatel č. 17 – Spolek rodičů a přátel ZUŠ Žerotín Olomouc, Kavaleristů 880/6,
Hodolany, 779 00 Olomouc, IČO: 68346921 žádá o finanční dotaci na částečné
krytí výdajů spojených s účastí žáků Základní umělecké školy „Žerotín“ Olomouc
na Světovém finále Dance World Cup 2019 v Portugalsku.
Žádost nesplňuje základní podmínky pro poskytnutí individuální dotace – na daný
účel byl vypsán vhodný dotační program (Dotační program na podporu cestovního
ruchu a zahraničních vztahů 2019, dotační titul č. 2 Podpora rozvoje zahraničních
vztahů Olomouckého kraje). Příjem žádostí o poskytnutí dotace v tomto dotačním
titulu probíhal od 21. 1. 2019 do 31. 1. 2019. Žadatel se však na světové finále
soutěže kvalifikoval až ve dnech 2. až 3. 3. 2019, tedy po ukončení příjmu žádostí
o poskytnutí dotace v daném dotačním titulu. Předkladatel proto navrhuje
schválit výjimku ze Zásad pro poskytování individuálních dotací.
Žádost splňuje ostatní podmínky pro poskytnutí individuální dotace – akce má
přínos pro územní obvod Olomouckého kraje a účel se shoduje s podporovanými
oblastmi. Žádost splňuje také formální náležitosti a podmínku významnosti – jedná
se o reprezentaci na mezinárodní akci.
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Navrhované financování akce:
Celkové předpokládané výdaje:
Vlastní zdroje:
Jiné zdroje:
Požadovaná částka od OK:

450 000 Kč
50 000 Kč
200 000 Kč
200 000 Kč

Finanční spoluúčast: 55 % celkových předpokládaných uznatelných výdajů
Předkladatel navrhuje poskytnout dotaci ve výši 180 000 Kč.
Předkladatel navrhuje poskytnout dotace v celkové výši 360 000 Kč. Žádosti budou
kryty z finančních prostředků alokovaných na individuální žádosti v oblasti školství.
Přehled žádostí, které předkladatel navrhuje podpořit, je uveden v Příloze č. 1 včetně
popisu akce/projektu, účelu použití dotace, návrhu předkladatele a uvedení orgánu,
v jehož kompetenci je rozhodnutí o poskytnutí dotace. Zpracovatel informuje ROK
o skutečnosti, že žadateli č. 15 bude dotace poskytnuta v režimu veřejné podpory
malého rozsahu (de minimis). Žadatel má dle registru podpor de minimis dostatek
volného limitu pro čerpání uvedené dotace.
Předkladatel a OŠM navrhují ROK:
1.

vzít na vědomí důvodovou zprávu

2.

schválit výjimku ze Zásad pro poskytování individuálních dotací z rozpočtu
Olomouckého kraje v roce 2019 s odůvodněním dle důvodové zprávy

3.

schválit poskytnutí dotace příjemci Česko Britská Mezinárodní škola a Mateřská
škola s.r.o., Sokolovská 76/6, Klášterní Hradisko, 779 00 Olomouc, IČO:
27840832 ve výši 180 000 Kč dle důvodové zprávy a Přílohy č. 1 důvodové
zprávy, a příjemci Spolek rodičů a přátel ZUŠ Žerotín Olomouc, Kavaleristů
880/6, Hodolany, 779 00 Olomouc, IČO: 68346921 ve výši 180 000 Kč dle
důvodové zprávy a Přílohy č. 1 důvodové zprávy

4.

schválit uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace s příjemci dle bodu
3 usnesení ve znění vzorové veřejnoprávní smlouvy schválené Zastupitelstvem
Olomouckého kraje usnesením č. UZ/13/18/2018 ze dne 17. 12. 2018, vzor
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace na akci právnickým
osobám

5.

uložit Ladislavu Hynkovi, náměstku hejtmana, podepsat veřejnoprávní smlouvy
o poskytnutí dotace dle bodu 4 usnesení

Připomínkové řízení
Materiál byl projednán (kým)
Odbor ekonomický

Dne
14. 5. 2019

Výsledek
Připomínky zapracovány.
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Přílohy:
-

Příloha č. 1
Přehled žádostí o poskytnutí individuální dotace v oblasti školství (strana 4)
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