
Návrh na rozdělení jednorázových dotací a darů v roce 2016 pro jednání zastupitelstva obce Metylovice 
 

Seznam projednaných žádostí o jednorázové dotace v obci finančním výborem (FV), viz uvedené datumy. 
 

Poř. 

číslo 

Datum 

podání 
Název Žadatel 

Výše dotace/daru (Kč) 
Komentáře 

Požadovaná Doporučená 

Projednáno FV dne 23.6.2016 

1 14.4. Jarní údržba tenisových 

kurtů 

Tenisový klub Karlický z.s. 
13.500 0 

Kurty nejsou majetkem spolku 

2 18.5. Dětský den Sdružení rodičů Metylovice 

o.s. 49.000 8.000 

Uznány položky nákladů ve výši 

12 t.Kč, dotace ve výši dvou 

třetin nákladů 

Projednáno FV dne 17.8.2016 

3 9.5. Zateplení klenby kostela Římskokatolická farnost 

Metylovice 
42.000 0 

Nebyly doloženy všechny 

předepsané dokumenty 

4 24.5. Bezpečnostní dveře 2 

zámky 

Myslivecký spolek Metylovice 
25.000 17.500 

Dotace na vybavení ve výši 70 

prc. 

Projednáno FV dne 16.9.2016 

5 10.8. Podpora hasičského 

sportu 

SDH Metylovice 
90.000 63.000 

Převažuje vybavení, doporučení 

na 70 prc. dotaci 

6 2.9. Poradenské centrum 

Charity FM 

Charita FM 
20.000 0 

Navrhujeme dar 5 t.Kč 

7 2.9. Charitní pečovatelská 

služba 

Charita FM 
20.000 20.000 

S přihlédnutím k celkovým 

nákladům a počtu pacientů 

- 16.9. Dar včelaři ČSV Palkovice  9.000 Dle počtu včelstev 

- 21.2. Dar včelaři ČSV Frýdlant nad Ostravicí  5.800 Dle počtu včelstev 

- 6.9. Dar svazu Svaz tělesně postižených 

F.n.O. 
 1.000 

Dle počtu členů a aktivit 

 2.9. Poradenské centrum 

Charity FM 

Charita FM 
 5.000 

Dle rozhodnutí zastupitelstva 

Projednáno FV dne 14.11.2016 

8 17.10. Podpora tenisu školní a 

předškolní mládeže 

Tenisový klub Karlický z.s. 
4.000 0 

Schází jmenný seznam dětí. 

Není zřejmý rozsah výuky. 



Poř. 

číslo 

Datum 

podání 
Název Žadatel 

Výše dotace/daru (Kč) 
Komentáře 

Požadovaná Doporučená 

Nejsou jasné náklady. 

Není jasné, jak velký podíl 

nákladů je uhrazen z poplatku 

rodičů. 

9 17.10. Celoroční údržba 

tenisových kurtů 

Tenisový klub Karlický z.s. 

15.000 0 

Není doložen jmenný seznam 

osob z Metylovic využívající 

kurty. 

Není doložena faktura za 

antuku. 

Dotace na údržbu může být 

využita jen pro nemovitost, která 

je v majetku spolku a slouží 

výhradně pro neziskovou 

činnost. Kruty nejsou majetkem 

spolku a z uzávěrky je zřejmé, 

že provoz je vzhledem 

k nákladům výdělečný.  

10 17.10. Podpora sportovní a 

kulturní činnosti v areálu 

za školou 

Ing. Lukáš Karlický 

20.000 0 

Není jasné, zda-li je areál 

provozován výhradně na 

neziskové bázi, což by bylo 

v rozporu s 

dotačními podmínkami. Obecně 

je dotace na provoz, obnovu a 

údržbu zařízení/areálu 

přidělována jen pro nemovitosti 

v majetku spolků a slouží 

výhradně pro neziskovou 

činnost. 

11 17.10. Podpora činnosti 

Bluegrass Theatre 

Tenisový klub Karlický z.s. 

15.000 0 

Dotaci lze přidělit jen na konání 

konkrétní kulturní akce s jasně 

strukturovaným rozpočtem a 



Poř. 

číslo 

Datum 

podání 
Název Žadatel 

Výše dotace/daru (Kč) 
Komentáře 

Požadovaná Doporučená 

následně doloženým 

vyúčtováním. Nelze poskytnou 

dotaci paušálně.  

12 1.11. Podpora činnosti 

sportovních oddílů SK 

Metylovice 

Sportovní klub Metylovice, o.s. 

140.000 140.000 

Žádost splnila požadavky. 

Vzhledem k celkovým 

nákladům, jejich doložení a 

struktuře a výši požadované 

dotace navrhujeme schválit 

celou požadovanou částku. 

- 14.11. Dar na vybavení Středisko sociálních služeb 

města Frýdlant nad Ostravicí 
- 25.000 

Dle žádosti a rozhodnutí 

zastupitelstva 

- 14.11. Dar – odměna dvěma 

externím členům kultur. 

výboru 

Návrh zastupitele 

- 2 x 5.000 

Dle návrhu zas. a rozhodnutí 

zastupitelstva 

Projednáno FV dne 8.12.2016 

13 28.11. Podpora sportovní 

činnosti TJ Sokol 

Metylovice 

Tělocvičná jednota Sokol 

Metylovice 

51.050 43.680 

Žádost splňuje podmínky pro 

udělení dotace. Jedná se o nákup 

vybavení rozdělené do 4 částí: 

Světelný pult, šachové vybavení, 

vybavení pro florbal, míčky pro 

stolní tenis. Na vybavení je 

poskytována dotace 70 % 

plánovaného rozpočtu. 

14 1.12. Podpora zimní přípravy 

tenisu školní a předškolní 

mládeže 

Tenisový klub Karlický z.s. 

6.000 - 

Bohužel u žádosti není doložen 

jmenný seznam dotčených osob 

z důvodu obavy o bezpečnost 

dětí. Je to však jedna z 

podmínek stanovená v dotačním 

programu, stejná pro všechny 

žadatele, kde u podobných 

žádostí seznamy doloženy byly. 



Poř. 

číslo 

Datum 

podání 
Název Žadatel 

Výše dotace/daru (Kč) 
Komentáře 

Požadovaná Doporučená 

- 3.11. Dar na provoz záchranné 

stanice 

ZO ČSOP Nový Jičín, ZS 

Bartošovice 
3.000 1.000 

Dle výkazu činností a výše daru 

v minulém roce 

- 11.11. Dar na speciální 

pomůcky 

Střední, základní a mateřská 

škola FM 
- 1.800 

Příspěvek na žáka z Metylovic, 

mírné navýšení proti skutečnosti 

minulého roku pro vyšší věk a 

dražší pomůcky 

- 8.12. Finanční dar za sociální 

služby pro dvě osoby 

Návrh zastupitelstva 
- 2.000 

Dle návrhu zas. a rozhodnutí 

zastupitelstva 

- 8.12. Finanční dar za 

provádění hlášení 

v místním rozhlasu 

Návrh zastupitelstva 

- 2.000 

Dle návrhu zas. a rozhodnutí 

zastupitelstva 

 12.12. Finanční dar čištění 

propustků, 4 osoby 

 
- 2.600 

Dle návrhu zas. a rozhodnutí 

zastupitelstva 

   

Celková výše doporučených prostředků na dotace ke dni 8.12.2016 292.180  

Celková výše navržených darů ke dni 8.12.2016 65.200  

Náklady celkem 357.380  

 

Dne  8.12.2016 

Za finanční výbor zapsal: Jan Koloničný 

Správnost potvrzuje vedoucí FV: Jiřina Halatová 


