Návrh na rozdělení jednorázových dotací a darů v roce 2017 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)
Požadovaná

Doporučená

Projednáno FV dne 17.3.2017
1
7.2. Podpora
kulturní TJ Sokol Metylovice
činnosti
TJ
Sokol
Metylovice

Projednáno FV dne 24.4.2017
2
6.4. Sportovní
činnost Tenisový klub Karlický, z.s.
mládeže a závodních
hráčů tenisu
3
6.4. Celoroční
údržba Tenisový klub Karlický, z.s.
tenisových kurtů

4

6.4.

Podpora
pořádání Tenisový klub Karlický, z.s.
hudebních
akcí
v Bluegrass Theatre

Projednáno FV dne 10.5.2017
5
18.4. Příspěvek na provozní Středisko sociálních služeb
náklady (dar)
města Frýdlant nad
Ostravicí
6
28.4. Finanční dar na krmivo Myslivecký spolek
a léčiva
Metylovice

Komentáře

27.146

27.076

12.000

5.000 (dar)

15.000

0

66.000

19.500

35.000

35.000
(dar)

14.000

-

V minulém roce byly plánovány náklady na osvětlení
jeviště 40.5 t. Kč. Z toho byla přiznána dotace 70 %.
Letos to má být dalších 38.68 t. Kč nákladů. To je
dvojnásobné zvýšení nákladů proti původnímu plánu.
Takový postup bez zjevného vysvětlení, proč nebyla
akce od začátku správně a celá kalkulována, je
hodnocen jako nehospodárný a další dotace není
přiznána.
Na základě rozhodnutí zastupitelstva byla dotace
přiznána.
Navrhujeme dar v uvedené výši na nákup soutěžních
tenisových míčků.
Dotace na provoz a údržbu sportovního areálu může být
využita jen pro nemovitost, která je v majetku spolku a
slouží výhradně pro neziskovou činnost. Kruty nejsou
majetkem spolku.
Dotace bude proplacena zpětně na základě předložených
a uhrazených faktur za honoráře umělců. Budou
podpořena max. tři vystoupení a výše dotace nepřekročí
50 % z doložených nákladů a zároveň jednotlivě částku
6.500 Kč.
Dle žádosti a rozhodnutí zastupitelstva.
Antiparazitární přípravky se používají pouze v únoru. Je
tedy nutné doložit skutečné náklady dle účtů. Není

Poř.
číslo

Datum
podání

7

6.5.

Název

10
17.5. Letní kino 25.8.
Projednáno FV dne 16.10.2017
11
25.1. Činnost
denního
stacionáře pro postižené
12
31.7. Pro
volnočasové
aktivity
13
12.1. Podpora činnosti
30.1.

15
16

27.9.
27.9.

17

9.10.

Výše dotace/daru (Kč)
Požadovaná

Podpora provozu linky
bezpečí - dar
Projednáno FV dne 28.6.2017
8
28.4. Finanční dar na krmivo
a léčiva
9
17.5. Letní kino 30.6.

14

Žadatel

Linka bezpečí z.s.
Myslivecký spolek
Metylovice
David Pavelek

David Pavelek

Škola života Frýdek-Místek,
o.p.s.
Svaz tělesně postižených
Frýdlant n. O.
Senior domy pohoda Český
Těšín
Poskytování
terénní Centrum pro dětský sluch
služby rané péče
Tamtam, o.p.s.
Dar včelaři
ČSV Frýdlant nad Ostravicí
Dar včelaři
ČSV Palkovice
Podpora
hasičského SDH Metylovice
sportu a volnočasových
aktivit dětí

Projednáno FV dne 13.11.2017
18 27.10. Projekt obnova
Spolek pro Faunapark ve
Faunaparku v FM
Frýdku - Místku
19 31.10. Sportovní činnost tenisu Tenisový klub Karlický, z.s.
dětí – zimní příprava

7.500

2.000 (dar)

14.000

10.000
(dar)

10.000

9.000

10.000

-

-

2.000 (dar)

-

1.000 (dar)

-

4.500 (dar)

5.450

1.500 (dar)

-

5.000 (dar)
11.000
(dar)

-

Komentáře

Doporučená

uveden plán nákupu jádrového krmiva.
Výše daru navrhnuta vzhledem k pravděpodobnosti
počtu telefonátů dětí z obce.
Zastupitelstvem schválen dar ve výši 10 t.Kč.
Dotace bude proplacena zpětně na základě předložených
a uhrazených faktury za zajištění promítání. Budou
podpořena max. dvě, promítání, výše dotace nepřekročí
50 % z doložených nákladů a zároveň jednotlivě částkou
4.500 Kč.
Viz. předchozí žádost.
V souladu s žádostí a předchozím stavem – 1 osoba
Dle počtu členů, aktivit a minulého roku
Za využívání služeb jedné osoby po dobu 3 měsíců
V souladu s žádostí a předchozím stavem – 1 osoba
Cca 98 včelstev.
Nárůst počtu členů i počtu včelstev na cca 233 včelstev
Dle popisu v žádosti a dalšího zdůvodnění.

86.100

86.100

-

0

3.288

2.300

Nemá bezprostřední dopad na obyvatele obce, navíc
není jasné majetkové uspořádání – areál stále patří a.s.
Dle ověření doložené faktury se jedná o dětské míče –
doporučení ve výši 70 % nákladů.

Poř.
číslo

20
21

Datum
podání

Název

Žadatel

10.11. Žádost o dar na provoz Strom života Nový Jičín
mobilního hospice
10.11. Podpora činnosti
Sportovní klub Metylovice
sportovních oddílů SK
z.s.
Metylovice

Výše dotace/daru (Kč)
Požadovaná

-

160.000 +
380.000

22
23

24

13.11. Finanční dar za sociální Návrh zastupitelstva
služby pro dvě osoby
13.11. Finanční
dar
za Návrh zastupitelstva
provádění
hlášení
v místním rozhlasu
13.11. Finanční
dar
za Návrh zastupitelstva
zpracovávání kroniky
obce
Celková výše doporučených prostředků na dotace ke dni 13.11.2017
Celková výše navržených darů ke dni 13.11.2017
Náklady celkem

Dne 13.11.2017
Za finanční výbor zapsal: Jan Koloničný
Správnost potvrzuje vedoucí FV: Jiřina Halatová

Komentáře

Doporučená

Dle dopřesnění byla poskytována komplexní pomoc
dvěma osobám.
Žádost v 1. části splnila dotační požadavky – při
doložení dokladů nutno dbát splnění max. hranice
dotace 70 % s nákladů – dle doložených údajů je
požadována dotace ve výši cca 50 %. Druhá část žádosti
160.000 + 0 na zpracování projektu rekonstrukce zázemí – dotační
program obce je určený pro neinvestiční dotace.
Všechny inženýrské práce kolem stavební části jsou
účetně investičního charakteru, z tohoto důvodu nelze
schválit.
Dle návrhu zas. a rozhodnutí zastupitelstva
2.000
1.500 (dar)

Dle návrhu zas. a rozhodnutí zastupitelstva
2.000
Dle návrhu zas. a rozhodnutí zastupitelstva
3.000
303.976
85.500
389.476

