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Poskytnutí informací k dotačnímu programu Program podpory aktivit 
v oblasti kultury v Moravskoslezském kraji a sdělení ke stížnosti 

Vážený pane xxxxxxxxxx, 

hejtman kraje obdržel Vaši stížnost na nesrovnalosti ve schvalovacím procesu v Programu podpory aktivit 

v oblasti kultury v Moravskoslezském kraji na rok 2021, která byla dne 23. 3. 2021 doručena do datové 

schránky Moravskoslezského kraje, a předal ji k vyřízení věcně příslušnému odboru, tj. odboru kultury 

a památkové péče.  

Vaše stížnost v bodech č. 6 a 8 obsahuje žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., 

o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Na základě této žádosti Vám poskytujeme 

požadované informace: 

K bodu č. 6 

V roce 2020 byla v rámci dotačního programu Program podpory aktivit v oblasti kultury v Moravskoslezském 

kraji schválena dotace na 56 projektů, z toho u 55 projektů v plně požadované výši a u 1 projektu ve zkrácené 

výši tak, aby byla vyčerpána částka vyčleněná v rozpočtu kraje pro dotační program. Z důvodu nepříznivé 

epidemiologické situace a vládních opatření realizovaných v souvislosti s epidemickým šířením COVID-19 

docházelo k situacím, kdy byly podpořené akce realizovány částečně, nebo bylo jejich uskutečnění znemožněno 

úplně. U 19 subjektů nedošlo k vyplacení dotace (nedošlo k uzavření smlouvy o poskytnutí dotace, nebo 

příjemce dotace oznámil nerealizaci projektu těšně po uzavření smlouvy), a to z důvodu nemožnosti realizace 

projektů s ohledem na vládní opatření v souvislosti epidemiologickou situací v ČR. V případě dalších 7 projektů 

byla dotace po uzavření smlouvy vyplacena a následně příjemcem v plné výši z důvodu nerealizace projektu 

vrácena. Realizováno bylo 30 projektů s poskytnutým objemem dotace 5.724.300 Kč. V rámci předložení 

závěrečného vyúčtování byly u těchto projektů vráceny nevyčerpané finanční prostředky v celkové výši 

360.432 Kč. Kontrola závěrečného vyúčtování bude odborem kultury a památkové péče dokončena v průběhu 

roku 2021. 

 

Váš dopis zn.:  xxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxx 
 
 

Ze dne:  
Čj.: MSK  38910/2021 
Sp. zn.: KPP/7288/2021/Sio 

 084.1 S3   N 
Vyřizuje: Ing. Marie Siostrzonková 
Odbor: Odbor kultury a památkové péče 
Telefon: 595 622 135 
Fax: 595 622 126 
E-mail: posta@msk.cz 
Datum: 30. 3. 2021 
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K bodu č. 8 

Projekt „Podpora koncertní činnosti v Bluegrass Theatre 2021“ obdržel při hodnocení celkem 53 bodů, podle 

jednotlivých kritérií byl hodnocen následovně: 

• přínos realizace projektu pro zvýšení povědomí o Moravskoslezském kraji jako kraji kulturním 

– 3 body, 

• význam realizace projektu pro uchování a rozvoj kulturního dědictví a tradic a využití 

kulturních památek Moravskoslezského kraje – 5 bodů, 

• přínos realizace projektu pro občany Moravskoslezského kraje – 12 bodů, 

• jedinečnost a aktuálnost předkládaného projektu – 5 bodů, 

• obohacování kulturního života Moravskoslezského kraje (všech skupin obyvatel, včetně 

zdravotně postižených) – 5 bodů, 

• podpora autorů, interpretů, umělců z Moravskoslezského kraje – 2 body, 

• do jaké míry je rozpočet jasný a efektivní, nezbytnost požadovaných nákladů 

v souladu k činnostem projektu - 20 bodů, 

• nakolik je projekt realizovatelný, jeho kvalita, srozumitelnost, věcná a časová 

proveditelnost – 1 bod. 

V rámci dotačního programu pro rok 2020 obdržel projekt „Podpora koncertní činnosti v Bluegrass Theatre“ při 

hodnocení celkem 40 bodů, podle jednotlivých kritérií byl hodnocen následovně: 

• přínos realizace projektu pro zvýšení povědomí o Moravskoslezském kraji jako kraji kulturním 

– 1 bod, 

• význam realizace projektu pro uchování a rozvoj kulturního dědictví a tradic a využití 

kulturních památek Moravskoslezského kraje – 5 bodů, 

• přínos realizace projektu pro občany Moravskoslezského kraje – 13 bodů, 

• jedinečnost a aktuálnost předkládaného projektu – 6 bodů, 

• obohacování kulturního života Moravskoslezského kraje (všech skupin obyvatel, včetně 

zdravotně postižených) – 2 body, 

• podpora autorů, interpretů, umělců z Moravskoslezského kraje – 3 body, 

• do jaké míry je rozpočet jasný a efektivní, nezbytnost požadovaných nákladů 

v souladu k činnostem projektu – 10 bodů, 

• nakolik je projekt realizovatelný, jeho kvalita, srozumitelnost, věcná a časová 

proveditelnost – 0 bodů. 

K dalším podnětům uvedeným ve Vaší stížnosti sdělujeme následující:  

Vzhledem k tomu, že tato část přípisu se netýká poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., 

o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, byla pouze pro potřebu zveřejnění 

odpovědi odstraněna. 

 

S pozdravem 
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Ing. Karin Veselá 
vedoucí odboru kultury a památkové péče 

 


