
Návrh na rozdělení jednorázových dotací a darů v roce 2018 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 12.3.2018 

1 31.7. 

2017 

Pro volnočasové 

aktivity 

Svaz tělesně postižených 

Frýdlant n. O. 
- 1.200 (dar) 

Dle počtu členů, aktivit a minulého roku – na rok 2018 

2 11.9. 

2017 

Příspěvek na provozní 

náklady (dar) 

Středisko sociálních služeb 

města Frýdlant nad 

Ostravicí 

40.000 
37.500 

(dar) 

Dle žádosti a rozhodnutí zastupitelstva. 

3 10.10. 

2017 

Podpora pořádání 

hudebních akcí 

v Bluegrass Theatre 

Tenisový klub Karlický, z.s. 

108.000 24.000 

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 

8.000 Kč. 

4 27.11. 

2017 

Provoz záchranné 

stanice 

ČSOP ZO Nový Jičín, ZS 

Bartošovice 
3.000 1.200 (dar) 

Dle popisu činností a výše darů v předchozím období. 

5 6.2. Nákup speciálních 

pomůcek 

SŠ, ZŠ, MŠ, Pionýrů 2352, 

Frýdek-Místek - 2.000 (dar) 

Příspěvek na žáka z Metylovic, mírné navýšení proti 

skutečnosti minulého roku pro vyšší věk a dražší 

pomůcky 

6 23.2. Denní stacionář Škola 

života 

Handicap centrum Škola 

života Frýdek-Místek, o.p.s. 
- 2.000 (dar) 

V souladu s žádostí a předchozím stavem – 1 osoba 

7 5.3. 

2018 

Pronájem tenisových 

kurtů a plnění 

nájemních 

podmínek 

Tenisový klub Karlický, z.s. 

17.500 4.800 (dar) 

Dotace na údržbu kurtů je stanovena podle počtu 

registrovaných hráčů klubu, bez rodinných příslušníků 

prezidenta klubu, tedy celkem 16 osob, ve výši 300 

Kč/osobu. 

 

8 19.3. Příspěvek v rámci 

poskytování služeb p. 

Mihaliakové 

Domov pro seniory, 

Palkovice 279 - 3.000 (dar) 

Dle žádosti a rozhodnutí zastupitelstva. 



Poř. 

číslo 

Datum 

podání 
Název Žadatel 

Výše dotace/daru (Kč) 
Komentáře 

Požadovaná Doporučená 

Projednáno FV dne 21.5.2018 

9. 27.3. Podpora linky bezpečí Linka bezpečí, z.s. 
2.000 2.000 (dar) 

Dle žádosti, minulé výše dotace a rozhodnutí 

zastupitelstva. 

10. 2.5. Dětský maškarní ples Spolek rodičů, z.s. 

20.000 20.000 

Při doložení reálných nákladů nutno dbát splnění max. 

hranice dotace – 70 % z celkových doložených výdajů. 

Od výdajů dále musí být odečteny veškeré dary. 

Pořízené ceny do tomboly a kola štěstí nemohou být 

zahrnuty do způsobilých nákladů.  

11. 16.5. Dar pro nákup 

jádrového krmiva 

Myslivecký spolek 

Metylovice 
10.000 

10.000 

(dar) 

Dle žádosti, minulé výše daru a rozhodnutí 

zastupitelstva. 

Celková výše doporučených prostředků na dotace ke dni 21.5.2018 44.000  

Celková výše navržených darů ke dni 21.5.2018 63.700   

Náklady celkem 107.700  

 

 

Dne 21.5.2018 

Za finanční výbor zapsal: Jan Koloničný 

Správnost potvrzuje vedoucí FV: Jiřina Halatová 


