
ŽÁDOST O DOTACI Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA OLOMOUCE

#10917 
OLOMOUCKÁ DVACÍTKA

1. HLAVIČKA
Název projektu: Olomoucká dvacítka
Evidenční číslo: #10917 Dotační program: Sportovní akce

Verze: 493-646-464 Vyřizuje: Vojtěch Hala (vojtech.hala@olomouc.eu), Radka Plachá, 
DiS. (radka.placha@olomouc.eu)

2. ŽADATEL
Název žadatele: TJ Olomouc, z.s. Právní forma: zapsaný spolek IČ: 123123123 DIČ: CZ123123123
Registrace provedena (kde | kdy): Krajský soud v Ostravě, spisová značka L 12123  | 01.01.2021
Registrovaný předmět činnosti: Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti

Adresa: Horní náměstí 583, 779 
00 Olomouc Telefon: 111222333 Web stránky: https://www.tjolomouc.com

E-mail: pan.sportovec@seznam.cz ID datové schránky:
DPH (plátce | odpočet): není plátce DPH | odpočet DPH nebude uplatňovat
Bankovní spojení: 123123123 / 800

PODÍLY V PRÁVNICKÝCH OSOBÁCH
Osoby s podílem v této právnické osobě: nejsou
Osoby, v nichž má žadatel podíl a jeho výše: nejsou

OSOBA JEDNAJÍCÍ JMÉNEM PRÁVNICKÉ OSOBY
Jméno a příjmení: Evžen Sportovec Funkce: předseda Adresa: : Spartakiádní 2, 779 00 Olomouc
Telefon: 123123123 E-mail: evzen.sportovec@seznam.cz Web stránky:
Důvod zastoupení: zakotveno ve stanovách

KONTAKTNÍ OSOBA ODPOVĚDNÁ ZA PROJEKT
Jméno a příjmení: Alois Zdravý Funkce: místopředseda Adresa: Sokolská 1, 779 00 Olomouc
Telefon: 321321321 E-mail: alois.zdravy@seznam.cz Web stránky:

3. PROJEKT
Realizace projektu od: 01.03.2021 do: 31.07.2021
Termín pořádání od: 16.04.2021 do: 18.04.2021
Rozsah akce: Regionalní Předpokládaný počet účastníků: 300 – 1000 účastníků
Propagace akce žadatelem: Regionální propagace (tisk, rozhlas, TV) Počet ročníků akce: Do 5 ročníků
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STRUČNÝ POPIS PROJEKTU:
Uspořádání dálkového běžeckého závodu pro veřejnost ve Smetanových sadech v Olomouci.

ÚČEL, NA KTERÝ MÁ BÝT DOTACE POSKYTNUTA:
Naše jednota, čítající cca 120 členů, se zabývá dlouhodobě atletickými disciplínami. Tento rok hodláme pro veřejnost uspořádat 
dvacetikilometrový běh, jehož trať bude situována do Smetanových sadů. Po zaplacení startovného ve výši 100,-Kč se bude 
moci tohto běhu účastnit i veřejnost. Běh bude koncipován pro všechny věkové kategorie žen i mužů (od 6-do 12 let, od 13 do 
18 let, od 18 do 40 let a od 40 let výše). Předpokládaná účast je cca 500 závodníků. Dotace poskytnutá městem Olomouc by 
měla pokrýt náklady spojené s pronájmem části Smetanových sadů, vyznačením trati, nákupem cen, zhotovením diplomů a 
propagací akce. Bližší informace o celé akci uvádíme v příloze žádosti.

 

4. ROZPOČET
Druh podpory: neinvestiční

ZDROJE
∑ 120 000 Kč

30 000 Kč požadovaná dotace z rozpočtu 
SMOl
10 000 Kč podpora olomouckého kraje
0 Kč podpora z EU nebo státního rozpočtu
50 000 Kč ostatní příspěvky a dary
30 000 Kč finanční spoluúčast žadatele

VYUŽITÍ ZDROJŮ
∑ 120 000 Kč

30 000 Kč materiál
30 000 Kč služby
20 000 Kč mzdové náklady
40 000 Kč realizační náklady z položkového 
seznamu
0 Kč cestovné
0 Kč opravy
0 Kč údržba
0 Kč DHM

VYUŽITÍ DOTACE SMOL
∑ 30 000 Kč

15 000 Kč materiál
15 000 Kč služby
0 Kč mzdové náklady
0 Kč realizační náklady z položkového 
seznamu
0 Kč cestovné
0 Kč opravy
0 Kč údržba
0 Kč DHM

5. PODPORA DE MINIMIS

ÚČETNÍ OBDOBÍ
Žadatel prohlašuje, že jako účetní období používá kalendářní rok

PODNIKY *1), PROPOJENÉ S ŽADATELEM O PODPORU
Žadatel o podporu se považuje za propojený *2) s jinými podniky, pokud i tyto subjekty mezi sebou mají některý z následujících vztahů:

a. jeden subjekt vlastní více než 50 % hlasovacích práv, která náležejí akcionářům nebo společníkům, v jiném subjektu;
b. jeden subjekt má právo jmenovat nebo odvolat více než 50 % členů správního, řídícího nebo dozorčího orgánu jiného subjektu;
c. jeden subjekt má právo uplatňovat více než 50% vliv v jiném subjektu podle smlouvy uzavřené s daným subjektem nebo dle ustanovení 

v zakladatelské smlouvě nebo ve stanovách tohoto subjektu;
d. jeden subjekt, který je akcionářem nebo společníkem jiného subjektu, ovládá sám, v souladu s dohodou uzavřenou s jinými akcionáři 

nebo společníky daného subjektu, více než 50 % hlasovacích práv, náležejících akcionářům nebo společníkům, v daném subjektu.

Subjekty, které mají s žadatelem o podporu jakýkoli vztah uvedený pod písm. a) až d) prostřednictvím jednoho nebo více dalších subjektů, se 
také považují za podnik propojený s žadatelem o podporu.
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Do výčtu podniků propojených přímo či zprostředkovaně se žadatelem o podporu se zahrnují osoby zapsané v základním registru právnických 
osob, podnikajících fyzických osob a orgánů veřejné moci ("registr osob") v souladu se zákonem č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve 
znění pozdějších předpisů.

*1) Za podnik lze považovat jakýkoliv subjekt, který provádí hospodářskou činnost, tedy nabízí na trhu zboží nebo služby, a to bez ohledu na 
právní formu tohoto subjektu.

*2) Bližší informace o propojeném podniku naleznete v METODICKÉ PŘÍRUČCE k aplikaci pojmu „jeden podnik“ z pohledu pravidel podpory de 
minimis.

Žadatel prohlašuje, že není ve výše uvedeném smyslu propojen s jiným podnikem.

PODNIK (ŽADATEL) V SOUČASNÉM A 2 PŘEDCHÁZEJÍCÍCH ÚČETNÍCH OBDOBÍCH
nevznikl spojením podniků či nabytím podniku

PODNIK (ŽADATEL) V SOUČASNÉM A 2 PŘEDCHÁZEJÍCÍCH ÚČETNÍCH OBDOBÍCH
nevznikl rozdělením (rozštěpením nebo odštěpením) podniku.

6. PROHLÁŠENÍ
Žadatel potvrzuje, že výše uvedené údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.

Žadatel prohlašuje, že ke dni podání žádosti nemá neuhrazeny splatné závazky, ani jiné nedoplatky vůči státnímu rozpočtu. Včetně správy 
sociálního zabezpečení, státním fondům, zdravotním pojišťovnám a vůči SMOl, jeho příspěvkovým organizacím a jím zřízeným obchodním 
společnostem.

Žadatel prohlašuje, že všechny dokumenty přiložené v jeho profilu jsou platné a aktuální.

Žadatel prohlašuje, že má a budu mít v případě získání požadované dotace zajištěny dostatečné finanční prostředky pro úspěšnou realizaci 
projektu (dál jen projekt), na který žádá poskytnutí dotace z dotačního programu města Olomouce na podporu ve smyslu žádosti o dotaci, jejíž 
součástí je toto čestné prohlášení, jakož i k úhradě všech uznatelných nákladů projektu nutných k jeho úspěšné realizaci.

Žadatel se zavazuje k tomu, že v případě změny předmětných údajů v průběhu administrativního procesu poskytnutí podpory de minimis bude 
neprodleně informovat poskytovatele dané podpory o změnách, které u něj nastaly.

Informace ke zpracování osobních údajů:
Jestliže žádost o poskytnutí dotace obsahuje osobní údaje, jejich zpracování se řídí Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o 
ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné 
nařízení o ochraně osobních údajů) (GDPR).
Správce osobních údajů: statutární město Olomouc, IČO: 00299308, se sídlem Horní náměstí č. p. 583, 779 11 Olomouc.
Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Mgr. Adam Štěpánek, tel.: +420 588 488 268, e-mail: podatelna@olomouc.eu.
Účel zpracování: řádná administrace dotačního řízení s cílem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Olomouce.
Právní základ zpracování: plnění smlouvy dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. 

dne dne

  

statut. zástupce žadatele
(podpis a razítko)

administrátor žádosti
(razítko a podpis)
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